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چکیده
طی دو دهه گذشنه تعیین ردپای اکولوژیکی و استفاده از آن در ارزیابی پایداری بوم نظام ها مورد توجهه محققهین اهرار گر تهه اسه  .از آن ها کهه،
اطالعات محدودی در مورد ردپای اکولوژیکی ایران و اجزای آن در اختیار میباشد ،در این پژوهش وضعی تولید و مصرف گروههای مختلف مواد غذایی
و ردپای اکولوژیکی غذای کشور بررسی و با سایرکشورها مقایسه شده اس  .نتایج نشان داد که میزان کل تولید و مصرف مهواد غهذایی کشهور در سهال
 7937-30به ترتیب  93/5و  34/6میلیون تن و نسب این دو مقدار یا ضریب خودکفایی غذایی معادل  1/91بوده اس  .ضریب خودکفایی برای غالت،
دانههای روغنی و گیاهان اندی به ترتیب  1/70 ،1/63و  1/49بدس آمد که حاکی از وابستگی این محصوالت به واردات اس و در مقابل تولید سبزی
و میوهجات بیشتر از مصرف بود و در مورد سایر گروههای غذایی نوعی تعادل بین تولید مصرف وجود داش  .ردپای اکولهوژیکی غهذای کشهور براسهاس
هکتار جهانی هکتار جهانی بر نفر  1/99و بر اساس هکتار محلی ،هکتار محلی بر نفر 7/14برآورد شد و این تفاوت به دلیهل کهارآیی کرتهر نظهام تولیهد
غالت و گوش و لبنیات کشور نسب به میانگین جهانی این محصوالت میباشد .حدود  49درصد از ردپای غذای کشور مربوط به گوش و لبنیات و 99
درصد آن نیز مربوط به غالت بود .بر اساس یا تههای این تحقیق ردپای غذا در ایران بزرگتر از ردپای غذا در ااره آسیا (هکتهار جههانی بهر نفهر  )1/1و
تقریباً معادل میانگین جهانی آن (هکتار جهانی بر نفر  )1/3میباشد .بعالوه مقدار ردپای غذای کشور در اصله سالهای  7913تها  7930بها  16درصهد
ا زایش از  1/5به هکتار جهانی بر نفر 1/99رسیده و تداوم این روند در آینده پیآمدهای زیس محیطی جدی به هرراه خواهد داش .
واژههای کلیدی :امنی غذایی ،ردپای غذا ،ضریب خودکفایی ،هکتار محلی
*1
مقدمه

ردپای اکولهوژیکی 2کهه مفههوم آن نخسهتین بهار توسهی ریه
( )Rees, 1992ارائهههه و در ادامهههه بوسهههیله واکرناگهههل و ریه ه
( )Rees, 1996کامل گردید نوعی شاخص کرّی اسه کهه مسهاح
زمین الزم برای تأمین نیازها و د ع ضایعات توسی ا راد یک جرعیه
را که در الررو جغرا یایی مشخصی زندگی میکنند توصیف مهیکنهد.
این شاخص در وااع عک ظر ی نگههداری 3اسه  ،بنابهه تعریهف،
ظر ی نگهداری عبارتسه از حهداک ر جرعیتهی کهه یهک محهدوده
 7و  -0به ترتیب استاد و دانشیار گروه اگروتکنولوژی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه
ردوسی مشهد
(* -نویسنده مسئول)akooch@um.ac.ir :
DOI:10.22067/jag.v10i4.40518

2- Ecological foot print
3- Carrying capacity

جغرا یایی معین می تواند در خود نگهداری کنهد و بهر حسهب «تعهداد
ا راد در هکتار» برآورد میشود ،در حالیکه ردپای اکولوژیکی مساح
الزم برای حفظ کارکرد طبیعی هر یهک از ا هراد جرعیه بهوده و بهر
حسب «هکتار بهر نفهر» توصهیف مهیگهردد ( .)Rees, 1996ردپهای
اکولوژیکی را بسته به هدف مطالعه میتوان برای یک رد ،جرعیتی از
ا راد (شهر) ،یک استان ،یک کشور و یا کل جهان محاسبه کرد.
جه تأمین غذا و خدمات برای ا راد جرعی به انواع مختلفهی از
اراضی (برای م ال ،زمین زراعی ،جنگل یا مرتهع) نیهاز اسه  .بهدیهی
اس که اابلی تولید انواع اراضی مشابه هم نبهوده و بعبهارت دیگهر،
تولید ساالنه یک هکتار زمین زراعی معادل یک هکتار مرتع نریباشد.
بنابراین ،برای توصیف کل مساح مورد نیاز برای هر رد ،الزم اس
تا مساح اراضی مختلف با یکدیگر معادلسازی شوند .به این منظور
ردپای اکولوژیکی بر حسب واحدی موسهوم بهه هکتهار جههانی بیهان
میشود ( .)Rees, 1992بنا به تعریف ،یهک هکتهار جههانی مسهاحتی
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اس که اابلی تولید آن معادل میانگین تولیهد در اراضهی کهه دارای
توان زیستی در جهان هستند باشهد (.)Wackernagel et al., 2004
در عرل میانگین تولید در یک هکتار جهانی معادل یک در نظر گر ته
شههده و انههواع اراضههی نسههب بههه ایههن مقههدار سههن یده مههیشههوند
(.)Wiedmann & Lenzen, 2007
در طههی دو دهههه گذشههته محققههین تههال گسههتردهای را بههرای
محاسبه ردپای اکولوژیکی برای شهرها و کشهورهای مختلهف جههان
آغاز کردهاند تا از این طریق درجه پایداری بوم نظامها بصهورت کرّهی
ارزیابی شده و راهکارهای مدیریتی برای بهبود وضعی آنها ارائه شود
( .)Huang et al., 2007; Sanderson et al., 2002بطور کلهی بهر
اساس آخرین برآوردها سرانه ردپای ااره آ ریقا  ،7/0آمریکای شهرالی
 ،3/0اروپای شرالی  ،5/4خاورمیانهه  0/7و میهانگین کهره زمهین 0/0
هکتار جهانی میباشد ( .)WWF, 2012این نوع اطالعات که توسهی
مؤسسات بینالرللی ارائه میشود وضعی کلی جهان را بازگو میکنند،
ولی در عین حال مطالعاتی برای محاسبه ردپای اکولوژیکی در مناطق
مختلف جهان و در مقیاسهای مختلف ان ام شده اس تا عهالوه بهر
بهبههود رو هههای محاسههباتی جهه کههاربردهههای منطقهههای ،معیههار
دایقتری از وضعی پایداری بومنظامها بدسه آیهد ( Stoglehner,
 .)2003; van Vuuren & Bouwman, 2005سهیهه و هرکهاران
( )Siche et al., 2009ردپای اکولوژیکی و ظر ی زیستی کشور پرو
را محاسبه و با مقادیر گزار شده توسهی سهازمانههای بهینالرللهی
مقایسه کردند .نتایج نشان داد کهه اگرچهه ردپهای محاسهبه شهده بها
برآوردهای جهانی اابل مقایسه اس  ،ولی ظر ی زیستی وااعی پهرو
به مراتب بیشتر از مقدار پیشبینی شده توسی مؤسسهات بهینالرللهی
میباشد .آرا بیگم و هرکاران ( )Ara Begum et al., 2009نیز نشان
دادند که ردپای اکولوژیکی کشور مهالزی بها برآوردههای ان هام شهده
توسی شبکه ههای جههانی تفهاوت دارد و ایهن تفهاوت ناشهی از نهوع
داده های مورد استفاده و رو محاسبات می باشد .نتهایج مشهابهی در
مورد مغایرت ردپای وااعی کشور استرالیا بها پهیشبینهیههای جههانی
توسی لنزن و مهورای ( )Lenzen & Murray, 2001گهزار شهده
اس  .این بررسی ها ضرورت ان ام مطالعات در مقیاس ملی را آشهکار
ساخته و بر هرین اساس کیتزس و هرکاران ()Kitzes et al., 2009
در بررسی جامعی دستور کار عرومی برای اصالح و بهبهود محاسهبات
ردپای اکولوژیکی در مقیاس ملی را ارائه کردند.
با وجودیکه سابقه مطالعات مربوط به ردپای اکولوژیکی در جهان
به بیش از  91سال پیش می رسد ،تا کنون تحقیق جامعی در مقیهاس
ملی درباره محاسبه این شاخص و اسهتفاده از آن بهرای ارزیهابیههای
اکولوژیکی در ایران ان ام نشده اس  .این وضعی خهود تأکیهدی بهر
ضرورت اجرای این نوع پژوهشها در کشهور اسه  .در وااهع ،اغلهب
مطالعات ان ام شده در کشهور در مقیهاس کوچهک (شههر یها نهواحی
شهری) میباشهند کهه از جرلهه آنهها مهیتهوان بهه محاسهبه ردپهای

اکولههوژیکی شهههرهای تهههران ( ،)Sassanpour, 2006کرمانشههاه
( )Gharakhloo et al., 2013و منطقهههه الهیهههه در تههههران
( )Samadpour, 2006اشاره کرد .تنها مورد اابهل اشهاره در مقیهاس
ملی پژوهشی اسه کهه توسهی عربهی یهزدی و هرکهاران ( Arabi
 )Yazdi et al., 2009جه ه محاسههبه ردپههای اکولههوژیکی آ در
کشاورزی ایران اجرا شده اس  .این تحقیق کهه عرهدتاً بهر محاسهبه
میزان آ م ازی برای محصوالت زراعی مختلف تأکیهد دارد ،سهرانه
مصرف آ را به عنوان شاخصی از ردپای آ مورد بررسهی اهرار داده
اس .
در منابع علری مهرتبی بها ردپهای اکولهوژیکی بهه ردپهای تولیهد
محصوالت کشاورزی اصطالحاً ردپای غذا 1گفته می شود کهه شهامل
مساح الزم برای تأمین غذای ا هراد یهک جرعیه (بهدون در نظهر
گر تن انرژی مصر ی در رآوری و حرل و نقل مواد غذایی) میباشهد
( .)Collins & Fairchild, 2007با توجه به اهری موضوع ،ردپهای
غذا در کشورهای مختلف از جرله کانهادا ( ،)Kissinger, 2013چهین
( )Chen et al., 2010و اسهکاتلند ( )Frey & Barrett, 2007مهورد
بررسی ارار گر ته اس  .هدف از این تحقیق ارزیابی وضعی تولیهد و
مصرف گروه های مختلف مواد غذایی و محاسهبه ردپهای اکولهوژیکی
غذا در ایران ،مقایسه آن با سایر کشورها و ارزیابی وضهعی پایهداری
بومنظامهای کشاورزی کشور بر اساس این شاخص میباشد.

مواد و روشها
جمعآوری اطالعات :برای محاسبه ردپای اکولوژیکی بهه ح هم
زیادی از داده ها در مورد میزان مصرف و ضایعات حاصل از تولید مواد
غذایی نیاز اس  .به این منظور اطالعات مربهوط بهه میهزان مصهرف
سرانه انواع مواد غذایی شامل غالت ،روغن ،حبوبات ،شهیر و لبنیهات،
گوش و سایر گروه های مواد غذایی از منابع اطالعاتی (وزارت جههاد
کشاورزی ،وزارت بازرگانی و معاون برنامهریزی استانداری) و نیز آمار
و اسناد انتشار یا ته در بانکهای اطالعاتی کشور جرعآوری شهد .بهه
عالوه داده های مربوط به صادرات و واردات هر یک از گروههای مواد
غذایی نیز تهیه گردید.
محاسبه ردپای اکولوژیکی چارچوبی مشخص و اسهتاندارد داشهته
( )Kitzes et al., 2009; Wackernagel et al., 2004و به ترتیهب
زیر ان ام شد:
محاسبه میزان مصرف هر یک از انواع مواد غذاای  :میهزان
مصرف هر گروه از محصوالت غذایی برابر اس با مقدار تولید داخلهی
به عالوه واردات ،منهای صادرات آن محصول (معادله :)7
Ci = Pi + Ii - Ei
معادله ()7
1- Food print
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که در آن :Ci ،میزان مصرف مهاده غهذایی  ، iو  ،Ii ،Yiو  :Eiبهه
ترتیب میزان تولید ،واردات و صادرات آن ماده غذایی (بر حسهب تهن)
میباشند.

معادله ()5

محاسبه مساحت الزم یا ردپا برای هر نوع محصول غذایی:

جدول  -1ضرایب معادل مربوط به انواع مختلف کاربری اراض جهت

C
معادله ()0
Ai  i
Yi
که در آن :Ai ،مساح الزم برای محصول ( iهکتار) :Ci ،میهزان
مصرف محصول ( iتن) و  :Yiمیانگین جهانی عرلکرد محصول ( iتن
در هکتار) میباشد.
تبدیل مساحت به هکتار جهان  :مواد غذایی مختلهف از انهواع
زمینهای زراعی تأمین میشوند ،برای م ال ،تولید لبنیات یها گوشه
عالوه بر اراضی مرتعی ،برای تولید خوراک دام به زمینههای زراعهی
نیز نیاز دارد ،در حالیکه تولید غالت تنها در زمینهای زراعهی ان هام
می شود .بدیهی اس که اابلی تولید اراضی مختلف بها ههم یکسهان
نبوده و در نتی ه مساح آنها اابل مقایسه نری باشد .برای ر هع ایهن
مشکل ،مساح محاسبه شده برای هر نوع محصهول بایهد بهه واحهد
هکتار جهانی تبدیل شود .این عرل یعنی معادلسازی مساح اراضی
با استفاده از ضرایب معادل )fe( 7مربوط بهه ههر نهوع کهاربری زمهین
ان ام میشود ،مقدار این ضرایب در جدول  7ارائه شده اس ( Hails
 .)et al., 2006برای م ال ،ضریب تبدیل برای اراضهی زراعهی  0/0و
برای اراضی مرتعی  1/49هکنار جهانی بر هکتار میباشد .بنابراین ،هر
هکتار زمین زراعی معادل  0/0هکتار جهانی و هر هکتار مرتع معهادل
 1/49هکتار جهانی اس  .این ضرایب با توجه به ظر ی تولیهد انهواع
اراضی ثاب نبوده و در طی زمهان تغییهر مهیکنهد ،مقهادیر اسهتاندارد
ضرایب تبدیل توسی شبکه جهانی ردپای اکولوژیکی گزار میشود.
به این ترتیب ،با استفاده از این ضرایب تبدیل ردپای اکولهوژیکی
هر محصول ( )efiبر حسب هکتار جهانی از معادلهه ( )9محاسهبه شهد
(:)Kitzes & Wackernagel, 2009
معادله ()9
ef i  Ai  f e,i

که در آن :fe,i ،ضریب تبدیل محصول ( iهکتار جهانی بر هکتار) و
 :A,iمساح الزم برای تأمین نیاز مصرف محصول ( iمعادله )0
میباشند.
محاسبه ردپای اکولوژیک  :در نهای  ،ردپای اکولوژیهک ()EF
برای کل مواد غذایی بر حسب هکتار جهانی از معادله ( )4بدس آمد:
معادله ()4

n

 ef i

EF 

i 1

ردپای اکولوژیکی سرانه ( )efبر حسب هکتار جهانی بهه ازای ههر
1- Equivalence factor

نفر با تقسیم کردن  EFبر جرعی کشور ( )Nمحاسبه شد (معادله :)5
EF
N

ef 

تبدیل ردپا به واحد هکتار جهان
Table 1- Equivalence factor for different land uses for
calculation of ecological footprint in Global hectares

ضریب معادل (هکتار/هکتار
جهان )
)Equivalence factor (Gha/ha
1.80
2.20
1.40
0.48
0.36

نوع کاربری زمین
Type of land use

اراضی زراعی حاشیهای
Marginal croplands

اراضی زراعی اصلی
Major croplands

جنگلها
Forests

مراتع
Rangelands

آ های ماهیگیری
Fishery ground

اراضی ساخ و ساز

2.20
Built up lands
منبع :هایلز و هرکاران ()Hails et al., 2006
)(Source: Hails et al., 2006

الزم به ذکر اس که ردپای گوش و شیر بر اساس میزان علو ه
مصر ی در تولید این محصوالت و مسهاح اراضهی الزم بهرای ایهن
منظور محاسبه شد .منابع اصلی تعلیف دام و طیورکشهور مراتهع ،جهو،
ذرت (علو های و دانهای) ،بقوالت علو ههای و کنسهانترهههای دامهی
می باشند .مقدار مصرف هر یک از انواع علو ه به وسیله ضرایب تبدیل
استاندارد که به نوع دام و محصول بستگی دارند ،به میهزان گوشه و
شیر تولید شده تبدیل شد.

نتایج و بحث
تولید و مصرف مواد غذایی

بطور کلی ،در سال  7937-30در حدود  93/5میلیهون تهن مهواد
غذایی درکشور تولید و بالغ بر  34/6میلیهون تهن غهذا مصهرف شهده
اس  .توزیع تولید و مصرف بین گروههای مختلف مواد غهذایی نشهان
داد که ب ز روغن ،اند و شکر و غهالت کهه میهزان مصهرف آنهها در
کشور بیشتر از تولید میباشد ،در سایر گروههای مواد غذایی بین تولید
و مصرف تعادل برارار بوده و در مورد میوه ،سهبزی ات و تها حهدودی
لبنیات ،مازاد تولید نیز مشاهده میشود (شکل .)7
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شکل  -9توزیع درصد محصوالت مختلف در میزان کل مصرف غالت
کشور بر اساس دادههای سال 1921-29
شکل  -1سهم هر یک از گروههای مواد غاای در میزان کل تولید و

Fig. 2- Contribution of different species in total
consumption of cereals in Iran,
calculated based on 2012-2013 data

مصرف غاا در کشور که بر اساس دادههای سال  1921-29محاسبه
شده است.
Fig. 1- Contribution of different food stuffs in total
food production and consumption in Iran,
calculated based on 2012-2013 data.

نتایج نشان داد کهه در حهدود  70درصهد از کهل مصهرف کشهور
مربوط به روغن اس  ،در حالیکه محصوالت زراعی روغنی تنهها 1/1
درصد از کل تولید کشور را شامل می شهوند ،بنهابراین ،بخهش بسهیار
بزرگی از مصرف آن از طریق واردات تأمین میشهود و از ایهن لحها
گیاهان اندی و غالت در ردهههای بعهدی اهرار دارنهد (شهکل  .)7در
مقابل میوه جات در حدود  01درصد از کهل تولیهد کشهور را بهه خهود
اختصاص دادهاند ،در حالی که نه درصد از کل میزان مصرف مربوط به
این گروه بوده و مازاد آن صادر شده اس .
گوش و لبنیات به عنوان منابع اصلی پروتئین در حدود  75درصد
از کل غذای مصر ی در کشور را شامل می شوند ،در حهالیکهه سههم
غالت از کل مصرف  94درصد اس  ،این تفاوت نشان میدهد که در
حال حاضر غالت مهرترین جزء رژیم غذایی مردم ایهران مهیباشهند.
یادآوری می شود که در محاسبات گندم و برنج که بهترتیهب  67و 70
درصد میزان مصرف را شامل می شوند (شکل  .)0هرراه با  5درصد از
محصول ذرت و جو به عنوان غالت با مصرف مستقیم در نظر گر تهه
شده و باایرانده بصهورت علو هه در تولیهد هرآوردهههای دام و طیهور
منظور شده اس .

وضعیت خودکفایی

نسب مقدار تولید ساالنه به مصرف ساالنه مواد غذایی به عنهوان
ضریب خودکفایی برای گروههای مختلف محصوالت در شکل  9ارائه
شده اس .

شکل  -9نسبت میزان تولید به مصرف یا ضریب خودکفای برای
گروههای مختلف مواد غاای در کشور که بر اساس دادههای سال
 1921-29محاسبه شده است.
Fig. 3- Production: consumption ratio (self sufficiency
coefficient) for different food stuffs in Iran, calculated
based on 2012-2013 data.

ردپای اکولوژیکی غذا در ایران

کرترین مقدار این ضریب مربهوط بهه دانهه ههای روغنهی اسه ،
بطوریکه تولید داخلی تنها  70درصهد از نیازههای مصهر ی را تهأمین
کرده و  99درصد باایرانده به واردات وابسته اسه  .در مهورد گیاههان
اندی و غالت نیز به ترتیب  54و  97درصد وابستگی وجهود دارد کهه
چندان مطلو نری باشد .ضریب خودکفایی برای میوهجات بسیار بهاال
و در مورد سایر مواد غذایی در حدود  7بدس آمد (شکل  )9کهه ایهن
موضوع موید تعادل بین تولید و مصرف میباشد.
ضریب خودکفایی برای کل محصوالت غذایی کشور معادل 1/91
اسه کههه نشههاندهنههده  79درصههد وابسههتگی اس ه  .ایههن سههط از
خودکفایی در تولیدات کشاورزی در مقایسه با سایر کشهورهای جههان
مطلو و اابل ابول می باشد .البته باید توجه داش که در کشهور مها
بخش عرده وابستگی غذایی مربوط به منابع تأمین انهرژی (چربهی و
کربوهیدراتها) میباشد و برخی برآوردها نشان میدهد کهه در حهدود
 51درصد از کالری مورد نیاز کشور به منابع وارداتی وابسته اس .
برآوردهای سازمان خواروبار جهانی ( )FAO, 2013نشان میدهد
که میانگین ضریب خودکفایی مواد غذایی در کشورهای توسهعهیا تهه
 ،7/73در کشورهای در حال توسعه  1/17و در آسیا  1/91میباشد .در
مقیاس جهانی اطالعات محدودی در مورد خودکفهایی در گهروهههای
مختلف غذایی نظیر آنهه در شکل  9ارائهه شهده در دسهترس اسه .
برای م ال ،نسب تولید بهه مصهرف غهالت در سهال  0171مهیالدی
درکشورهای توسعه یا ته  7/04و در کشورهای در حال توسهعه 1/97
بوده ( )FAO, 2010که بر اساس یا تههای این تحقیق (شکل  )9در
حدود  01درصد باالتر از ضریب خودکفایی غالت در ایران مهیباشهد.
البته بنظر می رسد که باال بودن ایهن ضهریب در کشهورهای در حهال
توسعه به دلیل منظور کردن چین در این گروه میباشد ،زیرا چهین در
طی  71سال گذشته اولین تولید کننهده گنهدم در جههان بهوده اسه
(.)Chen et al., 2010
ردپای اکولوژیکی غذا

بر اساس یا ته های این تحقیق ردپای اکولوژیکی غذای کشور در
حال حاضر معادل  1/99هکتار جهانی به ازای هر نفر مهیباشهد ،الزم
به ذکر اس که در محاسبه ردپای غذا معروال پوشاک (الیاف با منشاء
گیاهی یا دامی) و چو  7نیز در نظر گر ته میشود که در این پژوهش
لحا نشده اس  .البته با توجه به اینکه کش گیاهان الیا ی در ایران
بسیار محدود میباشد و با احتسا سرانه انهدک چهو  ،مهیتهوان بها
منظور کردن الیاف و چو  ،ردپای غذا ،الیاف و چو در کشور را 1/3
هکتار جهانی بر نفر برآورد کرد.
توزیع ردپا بین گروههای مختلف غذایی در شکل  4aارائه شده اس .
گوش  ،تخهم مهرو و لبنیهات بزرگتهرین ردپهای غهذا را در بهین
1- Fiber and timber
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گروه های مختلف داشتند و غالت پ از این گروه در رتبه بعدی ارار
گر  .این دو گروه غذایی در حدود  91درصد از ردپای غذای کشهور
را بخود اختصاص دادند و چنانهه روغن و اند و شکر نیز به آن اضا ه
شود بالغ بر  31درصد ردپای غذا را شامل خواهند شد (شکل .)4b
البتههه ایههن نتی ههه کههه منههابع تههأمین پههروتئین ،کربوهیههدرات و
چربی بخش اصلی ردپای غذا را در بر میگیرند دور از انتظار نبهوده و
چنین الگهویی تقریبه ًا در ترهام منهاطق جههان مشهاهده شهده اسه
( .)Carlsson-Kanyama & Gonzalez, 2009مقایسه نتهایج ارائهه
شده در شکلهای  7و  4نشان میدهد با وجودیکه سههم غهالت در
غذای مصر ی کشور بیش از دو برابر گوش و لبنیات میباشهد ،ولهی
ردپای منابع پروتئینی برراتب از غالت بزرگتر بوده و تقریبهاً نیرهی از
ردپای غذا ( 49درصد) را شامل شده اس  .ایهن تفهاوت در توا هق بها
سایر مطالعات ( )Chen et al., 2010نشان میدهد کهه تغییهر رژیهم
غذایی از غالت به مواد پروتئینی ،ردپای غذا را به میزان اابل توجهی
ا زایش میدهد.
تفههاوت ردپههای غههذا در بههین کشههورهای مختلههف جهههان بسههیار
زیاد اس و هرانگونه کهه انتظهار مهیرود بزرگتهرین مقهادیر مربهوط
بههه کشههورهایی بهها مصههرف سههرانه بههاال بههویژه گوش ه مههیباشههد
( .)Louwagie et al., 2012در اصهله سهالههای  7339تها 0171
میالدی مصرف جهانی انواع گوش  50درصد ا زایش یا ته که بخش
عرده آن مربوط به کشورهای در حال توسعه میباشد ()FAO, 2013
بطههوریکههه ایههن ا ههزایش در کشههورهای توسههعه یا تههه  05درصههد
و در کشههورهای در حههال توسههعه  711درصههد گههزار شههده اس ه
( .)Rosegrant et al., 2009باال ر هتن نقاضها بهرای گوشه باعه
خواهد شد که مقدار اابل توجهی از غالت به جای مصرف مستقیم به
عنوان علو ه مورد استفاده ارار گیرد .کارآیی تبدیل علو ه بهه گوشه
بسته به نوع دام از  9تا  6متغیر اس  ،یعنی برای تولید ههر کیلهوگرم
گوش به  9تا  6کیلوگرم علو ه نیاز اس ( .)WWF, 2002باال بودن
کارآیی تبدیل در طیور باع تقاضای بیشتر برای این نوع گوشه در
 70سال گذشته شده اس  ،بطوریکه در طهی ایهن دوره 41درصهد از
ا زایش مصرف مربوط بهه گوشه طیهور مهیباشهد (.)FAO, 2004
بنابراین ،واض اس که با ا زایش تقاضا برای این محصول حتهی بها
باالترین کارآیی تولید نیز ،ردپای اکولوژیکی غذا بزرگتهر خواههد شهد
(.)Louwagie et al., 2012
مقایسه هکتار جهانی و هکتار محلی

ردپای غذای کشور بر اساس هکتار محلی معادل  7/14هکتار بهر
نفر برآورد شد که در مقایسهه بها هکتهار جههانی ( )1/99تها حهدودی
بزرگتر اس  .مقایسه ردپای م اسهبه شهده بها ایهن دو واحهد در بهین
گروههای مختلف مواد غذایی (شکل  )5نشهان داد کهه ایهن اخهتالف
عردتا به دلیل بزرگتر بودن ردپای گوشه و لبنبهات در واحهد هکتهار
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محلی نسب به هکتار جهانی ای اد شده و در مورد سهایر گهروهههای

غهههذایی تفهههاوت چشهههرگیری بهههین واحهههدهههها وجهههود نهههدارد.

شکل  -4ردپای اکولوژیک غاای کشور برای گروههای مختلف مواد غاای ( )aو توزیع درصدی آن بین گروهها ( )bمحاسبه شده بر اساس
دادههای سال 1921-29
Fig. 4- Ecological footprint of different food stuffs in Iran (a) and contribution of food groups in total footprint (b) calculated
based on 2012-2013 data

شکل  -5مقایسه ردپای اکولوژیک غاای کشور بر حسب هکتار جهان و هکتار محل بر نفر برای گروههای مختلف مواد غاای ( )aو توزیع
درصدی آن بین گروهها ( )bمحاسبه شده بر اساس دادههای سال 1921-29
Fig. 5- Comparison of ecological footprint in Global hectare and Local hectare per person for different food stuffs in Iran
calculated based on 2012-2013 data

ردپای اکولوژیکی غذا در ایران

محاسبه ردپا بر حسب هکتار جهانی از این نظر اهریه دارد کهه
کشورها و مناطق مختلف را به سهول می توان با ههم مقایسهه کهرد
( ،)Wackernagel & Yount, 2000زیهرا بها توجهه بهه معادلهه ()0
محاسبه ردپا با این واحهد بهر اسهاس میهانگین جههانی عرلکهرد ههر
محصول صورت میگیرد ،ولی دارای این اشکال مهم اس که کارآیی
سیستم تولید ملی در آن لحا نریشهود ( Wiedmann & Lenzen,
 .)2007در وااع چنانهه عرلکرد یک محصول در مقیاس ملی ا زایش
یابد ،ولی میانگین جهانی آن ثاب براند ،ردپا در واحد هکتهار جههانی
تغییری نری کند ،ولی در واحد هکتار محلهی ردپهای هرهان محصهول
کوچکتر میشود ،زیرا در مخرج معادله ( )0میهانگین عرلکهرد کشهور
ارار خواهد گر  .بنابراین ،با مقایسه ردپا در دو مقیاس جهانی و ملی
می توان کارآیی سیستم تولید ملهی را بها میهانگین جههانی بهرای ههر
محصول ارزیابی کهرد ( .)White, 2007بهرای م هال ،جهه تهأمین
گوش و لبنیات به ازای هر نفر  1/40هکتار جهانی زمین نیهاز اسه ،
در صورتی که بر اساس میانگین عرلکرد کشور برای تأمین هرین نیاز
به  1/55هکتار محلی زمین نیاز خواهد بود (شکل  .)5به بیهان دیگهر،
کارآیی تولید گوش و لبنیات در کشور در حهدود  91درصهد کرتهر از
متوسی جهان اس  ،در حالیکه این کارآیی در مهورد گیاههان انهدی،
میوه و سبزی ات باالتر از میانگین جهانی میباشد .اخهتالف مشهاهده
شد در غالت نیز ناشی ازپایین بودن میانگین عرلکرد ذرت در کشهور
اس  ،زیرا در مورد سایر محصوالت این گروه متوسی عرلکرد کشهور
در حدود میهانگین جههانی و حتهی بهاالتر از آن اسه ( & Nassiri
.)Koocheki, 2014
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درصد و در مقایسه با سال  0110که  1/1هکتار جهانی بهر نفهر بهوده
( )WWF, 2002در حدود  05درصد ا زایش یا تهه اسه  .البتهه ایهن
ا زایش در اک رکشورهای جهان در دامنهای بین  5تا  09درصد بوده و
باالترین میزان رشد ردپای غذا در کوی و امارات به نرتیب معادل 51
و  96درصههد نیههز گههزار شههده اس ه ( .)Hails et al., 2006بهها
وجودیکه تغییر الگوی مصرف نقش مهرهی در ا هزایش ردپهای غهذا
دارد ( ،)Moffat, 2000ولی رو مدیری بوم نظامههای کشهاورزی
نیز بر آن مهؤ ثر اسه  ،بهرای م هال ،اسهتفاده از مهواد غهذایی کهه در
نظامهای ارگانیک تولید میشهوند ،بهه دلیهل عرلکهرد پهایینتهر ایهن
محصوالت ردپای غذا را بزرگتر کرده و در مقابل ردپای انهرژی بهرای
تولید غذا را کاهش میدهد (.)Frey & Barrett, 2007

تغییرات زمانی ردپای غذا در کشور

برآوردهای موجود در مورد ردپای اکولوژیکی ایران نشان میدههد
که ردپهای کهل و غهذای کشهور در اصهله سهالههای 7331-0179
میالدی ( 7911-30شرسی)  15درصد ا زایش یا ته اس (شکل .)6
چون میزان این ا رایش در مورد هر دو ردپا یکسان میباشد بنهابراین،
سهم ردپای غذا در ردپای اکولوژیکی کل طی این دوره تقریباً ثاب و
در حدود  90درصد بوده اس .
در سال  0171میالدی میانگین جههانی ردپهای اکولهوژیکی غهذا
معادل  1/3هکتار جهانی بر نفر بوده ( )WWF, 2012که نسهب بهه
سال  0110تغییری نکرده اس ؛ در حالیکه ردپای اکولوژیکی غهذا در
ایران ( 1/99هکتار جهانی بهر نفهر) اگهر چهه در حهال حاضهر مشهابه
میانگین جهانی اس  ،ولی نسب به سال 7331میالدی در حهدود 15

شکل  -6تغییرات ردپای اکولوژی غاا و کل کشور در ط سه دهه
گاشته
دادهها مربوط به نتایج این تحقیق و  WWF, 2006, 2012میباشد.
Fig. 6- Food and fiber and total ecological footprint of Iran
during the last 3 decades
Data from this research and WWF, 2006; 2012.

مقایسه ردپای غذای ایران با سایر کشورها

در شههکل  1ردپههای اکولههوژیکی غههذا و کههل بههرای برخههی از
کشهورهای آسهیایی از جرلههه کشهورهای هرسهایه ایههران ارائهه شههده
اس .
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شکل  -7ردپای اکولوژیک غاا و سهم این ردپا از ردپای کل در برخ از کشورهای آسیا شامل ایران و کشورهای همسایه

دادههای ایران از نتایج این پژوهش و سایر کشورها از  WWF, 2012میباشند.
Fig. 7- Ecological footprint of food and fiber and its contribution in total footprint of some Asian countries including Iran and
the neighbors
Data of Iran is the results of this research and other countries from WWF, 2012.

بزرگترین و کوچکترین ردپای غذا در آسیا به ترتیهب مربهوط بهه
کشورهای امارات ( 0/9هکتار جهانی بر نفر) و ا غانستان ( 1/0هکتهار
جهانی بر نفر) بوده و میانگین ردپهای غهذا در اهاره آسهیا  1/1هکتهار
جهانی بر نفر اس ( )WWF, 2012که کوچکتر ازمقدار این ردپها در
ایران میباشد.
بطور کلی ،باالترین مقادیر ردپای اکولوژیکی مربوط به کشورهای
توسعه یا ته و کرترین مقادیر مربوط بهه کشهورهای در حهال توسهعه
میباشد برای م ال ،در سال  0171میالدی ردپهای اکولهوژیکی چهین
 ،7/1هندوستان  ،1/9آمریکا  ،3/6کانادا  1/6و انگلسهتان  5/6هکتهار
جهانی به ازای هر نفر برآورد شده اس ( .)WWF, 2012این تفاوت
عردتاً تابع شرایی ااتصادی این کشورهاس  ،زیرا بررسیههای ان هام
شده مؤید آن اس که میزان درآمد سرانه بیشهترین هربسهتگی را بها
ردپای اکولوژیکی دارد (.)White, 2007; Moffat, 2000
رتبهبندی کشورهای جهان از نظر ردپای غذا و ردپای کل یکسان
نیس  .برای م ال ،امارات با ردپای اکولوژیکی  77/91و کوی با
ردپای اکولوژیکی  1/49هکتار جهانی بر نفر به ترتیب در رده اول و
پن م جهان (بعد از آمریکا ،نالند و کانادا) ارار دارند ( Hails et al.,
 ،)2006در حالیکه بزرگترین ردپای غذا در جهان( 4/4هکتار جهانی
بر نفر) مربوط به نالند بوده ،آمریکا در جایگاه پن م و امارات و
کوی بهترتیب در ردههای  77و  01میباشند (.)White, 2007
ردپای غذا تابع اندازه جرعی  ،میهزان مصهرف سهرانه (الگوههای
مصرف) و نیز کارآیی استفاده از منابع اس ( Wackernagel et al.,
 .)2004در کشورهایی نظیر هند و چین مقدار سرانه ردپای غذا و کهل

کوچک اس که این امر به دلیل باال بودن جرعی این کشورهاسه .
در وااع چنانهه مقدار ردپا در جرعی این کشهورها ضهر شهود کهل
مساح مورد نیاز برای تأمین غذای آنهها بسهیار بهزرو خواههد بهود.
ردپای غذا مردم هند  1/5هکتار جهانی بر نفر اسه  ،ولهی بهه عله
شردگی جرعی تراکم این ردپا زیاد اس  ،بطوریکه در هر کیلهومتر
مربع ردپایی بیش از  7111هکتار جهانی وجود دارد (،)WWF, 2012
یعنی هر کیلومتر مربع زمین باید غذای جرعیتی معادل  01111نفهر را
تأمین کند ،بدیهی اس که این شرایی شار زیادی را بر منابع طبیعی
وارد میسازد.
ردپای اکولوژیکی شامل سه جزء اصلی یعنی غذا ،انرژی و ساخ
و ساز میباشد .بررسی ها نشهان داده کهه سهاخ و سهاز کهوچکترین
بخش ردپای کل بوده و میانگین جههانی سههم آن از ردپهای کهل در
حدود چهار درصد اس ( .)Hails et al., 2006بنابراین ،غذا و انرژی
بیش از  35درصد ردپای اکولوژیکی را شامل شده و بدیهی اس کهه
با کاهش سهم ردپای غذا ،ردپای انرژی ا زایش خواهد یا ( Siche
.) et al., 2008
در مقیاس جهانی ردپای غذا  49درصد از کل ردپهای اکولهوژیکی
را شامل میشود ( ،)White, 2007در حالیکه در ایران سهم غهذا در
ردپای کل در حدود  90درصد اس  .در امهارات و کویه کهه عرهدتاً
واردکننده مواد غذایی هستند یا مواد غذایی را بها صهرف انهرژی زیهاد
تولید میکنند ،ردپای غذا نسبتاً کوچک اس  ،ولی سهم آن در ردپهای
کل  71تا  01درصد بوده و در نتی ه ردپای انرژی آنها بسهیار بهزرو
خواهد بود (شهکل  )1در کشهورهایی نظیهر نالتهد ،نیوزیلنهد ،هلنهد،
رانسه ،نروژ یا کانادا ردپای غذا به دلیهل بهاال بهودن میهزان مصهرف
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سرانه بزرو اس  ،ولی در عین حال بهیش از  51درصهد ردپهای کهل
مربوط به غذا میباشد که نشان میدهد تولیهد غهذا در سیسهتمههایی
اس که ردپای انرژی آنها کوچک میباشد ( Collins & Fairchild,
 .)2007در آمریکا ردپای غذا بزرو ولی تنها  91درصهد ردپهای کهل
اس  ،زیرا عالوه بر مصرف سرانه بهاال ،تولیهد غهذا در سیسهتمههای
پرنهاده ان ام شده و در نتی ه سهم ردپای انرژی ا زایش یا ته اسه
( .)Kissinger, 2013در آسیا میانگین ردپای غذا  1/1هکتار جههانی
بر نفر اس  ،البته در کشورهای پر جرعی این ااره م ل چین ،هنهد و
پاکستان ،ردپای غذا سهم بیشتری از ردپای کل را به خود اختصهاص
داده اس (شکل  ،)1در مقابل پایین بودن کارآیی اسهتفاده از منهابع و
عرلکرد کهم محصهوالت زراعهی در کشهورهایی نظیهر ا غانسهتان یها
تاجیکستان باع شده اس تا بخش عرهده ظر یه زیسهتی صهرف
تولید غذا شود ( .)White, 2007به نظر میرسد کهه در ایهران پهایین
بودن سهم ردپای غذا در ردپای کل ( 90درصد) به دلیهل بهاال بهودن
ردپای انرژی اس  .بهرای م هال ،ساسهانپهور ()Sassanpour, 2006
ردپای اکولوژیکی و غهذای شههر تههران را بههترتیهب  0/46و 1/37
هکتار بر نفر گزار کردند که نشاندهنده سهم  91درصدی غهذا در
ردپای کل اس  .از سوی دیگر ارخلو و هرکهاران ( Gharakhloo et
 )al., 2013ردپای اکولوژیکی شهر کرمانشاه را  7/90هکتهار بهر نفهر
برآورد کردند که غذا  61درصهد آن را ( 7/00هکتهار بهر نفهر) شهامل
میشد .میتوان نتی هگیری کهرد کهه در کهالن شههرهایی کهه وارد
کننده مواد غذایی هستند انرژی سهم بیشتری از ردپای کهل را بخهود
اختصاص می دهد ،در حالی که در شهرهای کوچک با الگوی متفهاوت
زندگی ،ردپای غذا بزرگتر خواهد بود.
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نوجهی از این ردپا را بخود اختصاص میدهد .بدیهی اسه کهه ایهن
مساح نری تواند بطور نامحدود ا هزایش یابهد بنهابراین ،ردپها نشهان
دهنده محدودی موجود در توسعه زندگی انسهان بهر اسهاس ظر یه
زیستی جهان اس  .نتایج این پژوهش نشان داد کهه در حهال حاضهر
ردپای اکولوژیکی غذا در ایران معادل  1/99هکتار جهانی بر نفر اس
که بزرگتر از ااره آسیا و تقریباً مشابه میانگین ردپهای غهذا در چههان
می باشد .از بین گروههای مختلف مواد غهذایی بیشهترین ردپها (1/49
هکتار جهانی بر نفر) مربوط به رآوردههای دامی (گوشه و لبنیهات)
اس در حالیکه این ااالم تنهها  75درصهد مصهرف غهذای کشهور را
شامل میشوند.
ا زایش جرعی توام با ا زایش درآمد سرانه باع تغییر الگوههای
مصرف مواد غذایی شده و در نتی ه تقاضا برای مواد غذایی را ا زایش
میدهد .تأمین نیاز روزا زون جرعی به مواد غذایی مستلزم شهار بهر
منابع پایه بهمنظور تولید بیشتر ،ا زایش واردات مواد غذایی یها ههر دو
مورد خواهد شد .این وضعی در حال حاضهر در اغلهب کشهورهای در
حال توسعه و نیز ایران مشهود اس  ،بطوریکه بر اساس یا تههههای
این تحقیق ردپای غذای کشور در طی  09سال گذشهته در حهدود 15
درصد ا زایش یا ته اس  .تداوم ایهن وضهعی باعه پیشهی گهر تن
تدری ی ردپای اکولوژیکی از ظر ی زیستی خواهد شد و از بین ر تن
پایداری بومنظامهای کشاورزی را به هرراه خواهد داش  .مواجههه بها
این شرایی مستلزم آگاهی از وضعی موجود و روند آینده ردپهای غهذا
بر اساس شاخصهای کری مهیباشهد تها از ایهن طریهق راهکارههای
مناسب مورد ارزیابی ارار گیرند.

سپاسگزاری
نتیجهگیری
ردپای اکولوژیکی مساحتی از اراضی اس که بهرای حفهظ رو
رایج زندگی مردم یک منطقه مورد نیاز میباشهد و غهذا بخهش اابهل

بودجه این تحقیق از محل اعتبارات طرح پژوهه شراره 74301/7
مورخ  7993/14/17توسی معاون محترم پژوهشی دانشگاه ردوسهی
مشهد تأمین شده اس که بدینوسیله سپاسگزاری میشود.
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Introduction
The concept of ecological footprint was first proposed by Rees (1992) and further developed by Wackernagel and
Yount (2000). This is an index based on the land area needed for basic requirements and also the waste disposal of an
individual in a specific geographic location and usually calculated on the basis of area per capita which is normally
global hectare (Gha) per capita. Based on the report of World Wildlife Found, total world ecological footprint for the
year 2010 has been estimated to be 18.2 billion global hectares (Gha) with a per capita 2.7 Gha. This index is reciprocal
of carrying capacity.
During the last two decades ecological footprint accounting is used widely for evaluation of ecosystems
sustainability. However, limited information is available about ecological footprint of Iran and its components. In this
research the state of production and consumption of different food stuffs and ecological footprint of food were
calculated for Iran and the results are compared with other countries.
Materials and Methods
Data was collected for different group of agriculture foods including cereals, oil crops, pulses, dairy products,
meat, fruits and vegetables from Ministry of Jihad Agriculture, Ministry of Commerce and also from other published
data in official databases in the country. Calculation was made by the method provided in the literature.
Based on these factors ecological foodprint for each food product (efi) on the bases of Gha can be calculated from
equation 1.

ef i  Ai  f e,i

Equation (1)

In which efi: is the foodprint for product i, Ai: is the land area required for the same product i and fe,i: is the conversion
factor for product i (Gha per ha).
Calculation of foodprint
EF 

n

 ef i

i 1

Equation (2)

EF
Equation (3)
N
Where EF is total ecological footprint (Gha), ef: per capita ecological footprint in terms of Gha and N: total population
of the country.
ef 

Results and Discussion
The amount of total food production and consumption in 2013 were estimated as 89.5 and 94.6 Mg, respectively
with self-sufficiency coefficient (production: consumption ratio) of 0.87. Self-sufficiency of cereals, oil crops and sugar
crops were calculated as 0.69, 0.12 and 0.48, respectively that shows these food groups are highly import-dependent.
However, production of vegetables and fruits exceeded their consumption and for other food items consumption was
balanced by production. Ecological footprint of food estimated as 0.88 Gha/person and increased to 1.04 ha/person
when calculated based on local hectares. Component analysis showed that this difference was due to lower efficiency of
cereal and meat and dairy production systems of the country compared to world averages. Meat and dairy products
accounted for 48% of food footprint of Iran and 33% of this footprint was due to cereals. Based on our results, Iranian
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food footprint is higher than Asia (0.7 Gh/person) and is almost the same as the world average (0.9 Gh/peron).
Moreover, footprint of food is increased over the country by 76% during years 2000-2013 and this trend could led to
severe environmental consequences.
Conclusion
Except for vegetable oils, sugar and cereals, the production and consumption of other groups of food materials are
in balance, even for some groups such as fruits and vegetables. There is a small surplus in production over consumption
for some extent dairy products. Foodprint for Iran is higher than the value for Asia and is similar to average for the
world. In general, foodprint differs significantly amongst the nation and as expected this value is higher in those
countries with higher consumption of meat. Higher demand for consumption of meat has caused an increase in indirect
consumption of cereals for meat production. It should be noted that since foodprint is based on global hectare,
comparison between countries and regions are simply possible. In fact if yield of a crop at national level is increased but
world mean yield does not change, foodprint based on global hectare remains unchanged but if it is calculated on the
bases of local hectare, foodprint will decrease. Therefore, system efficiency can be evaluated at national level, by
comparison of foodprint at two different scales of global hectare and local hectare.
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