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مقالة پژوهشی

تحلیلی بر رهیافتهای سنجش انتشار گازهای گلخانهای در نواحی شهری
(مطالعه موردی :کالنشهر تهران)

صدیقه لطفی ،1استاد گروه جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشکده علوم انسانی و اجتماعی ،دانشگاه مازندران
علی محمد نژاد ،دانشآموخته دکترای جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه شهید بهشتی

چکیده
تغییرات آبوهوایی نتیجه فعالیتهای انسانی مثل مصرف سوختهای فسیلی و تغییرات کاربری زمین
است .درحالیکه شهرها تنها  2درصد مساحت کره زمین را اشغال میکنند ،مسئول انتشار  71تا 76
درصد دیاکسید کربن جهانی هستند .ازآنجاکه الگوی تولید و مصرف اقتصاد ایران برمبنای
سوختهای فسیلی است ،تمرکز جمعیت و فعالیت در کالنشهرها موجب افزایش مصرف این
سوختها و انتشار متمرکز گازهای گلخانهای شده است .هدف پژوهش حاضر ،تحلیل و مقایسه
رهیافتهای تولید -مبنا و مصرف -مبنا در سنجش انتشار گازهای گلخانهای نواحی شهری و سپس
اجرای آنها در کالنشهر تهران است .روش تحقیق ،توصیفی -تحلیلی میباشد و دادهها از طریق
مطالعات کتابخانهای گردآوریشدهاند .برای سنجش میزان انتشار گازهای گلخانهای از راهنمای هیئت
بین دولتی تغییرات آبوهوا 1995 2استفادهشده است .جامعه آماری پژوهش ،کالنشهر تهران و میزان
مصرف انواع سوختهای فسیلی آن در یک بازه زمانی  11ساله ( 1384تا  )1395است .کالنشهر
تهران به دلیل الگوی تولید ،توزیع و مصرف بر مبنای سوختهای فسیلی و سبک زندگی مرتبط ،سرانه
باالیی در انتشار گازهای گلخانهای دارد که آن را به بزرگترین کانون انتشار این گازها بدل کرده
است .نتایج محاسبات با خطمشی پنل بین دولتی درباره تغییرات آبوهوا (رهیافت تولید -مبنا)
نشاندهنده افزایش سرانه انتشار دیاکسید کربن کالنشهر تهران در یک بازه زمانی  10ساله است
(سرانه  4/94و  5/09تن به ازای هر شهروند در سالهای  1385و  .)1395همچنین با استفاده از
رهیافت مصرف -مبنا ،سرانه رد پای کربن هر شهروند تهرانی  7/77تن در سال به دست آمد .درنهایت،
سرانه انتشار دیاکسید کربن کالنشهر تهران با برخی از کالنشهرهای دنیا مقایسه شد که نتایج نشان
میدهد که سرانه انتشار دیاکسید کربن تهران باالتر از کالنشهرهای بزرگ و پرجمعیتی چون
ریودوژانیرو ،سئول ،بانکوک ،بوینس آیرس ،هنگ کنگ و لندن است.
کلمات کلیدی :رهیافت تولید -مبنا ،رهیافت مصرف -مبنا ،کالنشهر تهران ،گازهای گلخانهای.
s.lotfi@umz.ac.ir
 - 1نویسنده مسئول:
). Intergovernmental Panel on Climate Change ( IPCC 1995 guidelines
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مقدمه
موضوع تغییر آبوهوا از اوایل قرن نوزدهم میالدی موردبحث بوده است؛ اما فقط
از دهه  1980هنگامیکه پیشرفتهای فنّاورانه به دانشمندان اجازه داد تا با اطمینان
بیشتری از تراکم گازهای گلخانهای 1جو زمین و افزایش آن سخنگویند ،بهعنوان یک
نگرانی فراگیر بینالمللی ظهور کرد .تغییرات آبوهوایی نتیجه فعالیتهای انسانی مثل
مصرف سوخت های فسیلی و تغییرات کاربری زمین است که پیامدهای آن برای
سکونتگاههای انسانی شامل بالیای بیسابقهای در موارد گرم شدن آبوهوا ،آب شدن
یخهای قطبی ،خشکسالی ،سیالبهای شدید و آتشسوزی جنگلها 2است .مراکز
شهری با تمرکز باالی جمعیت ،صنایع و زیرساختها ،با شدیدترین اثرات ناشی از
تغییر آبوهوایی مواجه هستند (مرکز سکونتگاههای انسانی سازمان ملل .)2011 ،3بین
سالهای  1950تا  2005میالدی ،سطح توسعه شهرنشینی از  20درصد تا  49درصد
افزایش پیدا کرد ،این در حالی است که انتشار گازکربنیک منتج از مصرف سوختهای
فسیلی در جهان تا حدود  500درصد افزایش یافت (مرکز سکونتگاههای انسانی
سازمان ملل.)15 :2016 ،
مهمترین منبع انتشار گازهای گلخانهایِ منجر به تغییر آبوهوایی در نواحی شهری،
با مصرف سوختهای فسیلی مرتبط است که شامل تولید انرژی برای برق (بیشتر از
زغالسنگ ،گاز و نفت) ،کاربرد انواع سوختها در حملونقل ،استفاده از انرژی در
ساختمانهای مسکونی و تجاری برای گرمایش ،سرمایش ،پختوپز و نیز انتشار این
گازها از تولیدات صنعتی و پسماند میباشد .از طرف دیگر ،تغییر در الگوهای استفاده
1

چهار گاز مهم گلخانهای که توسط فعالیتهای انسانی تولید می شود شامل ،دی اکسید کربن ( ،)CO2متان

( ،)CH4اکسید نیتروژن ) (N2Oو هالو کربن ها (هیدروفلور کربنها و پرفلورکربنها) می باشند که در این بین دی
اکسید کربن مهمترین گاز گلخانهای است (.)Un Habitat, 2011
 2شواهد این امر در بیشتر نقاط دنیا با واژه بیسابقه یاد می شود .برای نمونه طوفانهای کاترینا ،سندی در آمریکا،
هایان در جنوب شرق آسیا ،آتش سوزی جنگلهای روسیه و استرالیا ،سیالبهای بیسابقه در تایلند ،پاکستان،
برزیل که همه اینها شواهدی بر پیامدهای ناگوار تغییر آبوهوا است (محمدنژاد و صرافی.)1393 ،
Un Habitat
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از زمین در شهرها یا کاربری اراضی نیز در این امر دخیل است .طبق گزارش
سکونتگاههای انسانی سازمان ملل در سال  ،2011بین  40تا  70درصد انتشار گازهای
گلخانهای ناشی از شهرهاست که فعالیتهای انسان در آن دخیل است (مرکز
سکونتگاههای انسانی سازمان ملل ،)2011 ،درحالیکه شهرها تنها  2درصد مساحت
زمین را شامل میشوند (تو ،)4 :2018 ،1مسئول انتشار  71تا  76درصد دیاکسید کربن
جهانی میباشند (آژانس بینالمللی انرژی700 :2012 ،2؛ هیئت بین دولتی تغییر
آبوهوا.)4 :2014 ،3
روند شهرنشینی در دهههای اخیر در کشورمان موجب شکلگیری و گسترش
کالنشهرها در شبکه شهری ایران شده است .طبق دادههای مرکز آمار ایران در سال
 1395شش کالنشهر بزرگ کشور به ترتیب جمعیت عبارت از تهران ،مشهد ،اصفهان،
کرج ،شیراز و تبریز 4بودهاند .در نمودار  ،1میزان مصرف بنزین موتور (برحسب هزار
لیتر) برخی از کالنشهرهای بزرگ ایران با مصرف کل شهرهای هر استان مقایسه شده
که آمار ،نشاندهنده فزونی مصرف کالنشهرها نسبت به مجموع شهرهای هر استان
میباشد که این امر یکی از مهمترین عوامل انتشار گازهای گلخانهای در کالنشهرهای
ایران است .در این میان کالنشهر تهران با فاصله بسیار زیاد در مقایسه با سایر
کالنشهرهای کشور 77 ،درصد بنزین موتور را در میان شهرهای استان تهران مصرف
کرده ،درحالیکه سهم سایر شهرهای استان تنها  23درصد میباشد .ازآنجاکه الگوی
تولید و مصرف اقتصاد ایران بر مبنای سوختهای فسیلی است ،تمرکز جمعیت و
فعالیت در این کانونها موجب افزایش مصرف سوختهای فسیلی و انتشار متمرکز
گازهای گلخانه ای شده است .البته ،با توجه به مبانی و تجارب جهانی ،ذکر این نکته
ضروری است که مشکل فوق ناشی از ماهیت پدیده شهرنشینی و کالنشهر نیست،
1

Tu
)IEA (International Energy Agency
3
)IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change
جمعیت کالنشهرهای مذکور به ترتیب عبارتند از  :تهران  8693706و مشهد  3001184و اصفهان 1961260و
2

4

کرج 1592492و شیراز  1565572و تبریز 1558693
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بلکه این کانونها ،متمرکز کننده الگوی مصرف و سبک زندگی ناپایدار بر مبنای
سوختهای فسیلی و انتشار گازهای گلخانهای در کشور هستند.

نمودار  -1مقایسه میزان مصرف بنزین موتور کالنشهرها با مجموع مصرف کل شهرهای
استان در سال (1393برحسب هزار لیتر)
مأخذ( :شرکت ملی پاالیش و پخش فراوردههای نفتی ایران)1393 ،

افزایش روزافزون جمعیت شهر تهران و نیز افزایش سرانه مالکیت خودروهای
شخصی ،تردد خودروهای فرسوده در ناوگان حملونقل شهری ،پایین بودن کیفیت
سوخت و بهطورکلی فقدان الگوی مصرف سازگار با محیطزیست در بخشهای
مختلف صنعتی ،خانگی و تجاری -اداری منجر به مصرف باالی سوخت در کالنشهر
تهران شده است .عمدهترین بخش مصرفکننده انواع سوختهای فسیلی ،بخش
خانگی ،تجاری و عمومی است که بیش از  70درصد مصرف سوختهای فسیلی در
این بخش صورت میگیرد (مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران.)52 :1390 ،
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دو رهیافت برای سنجش انتشار گازهای گلخانهای وجود دارد :یکی تولید -مبنا و
دیگری مصرف -مبنا( 1دیویس و کالدیرا2010 ،2؛ فان 3و همکاران2016 ،؛ جاکوب 4و
همکاران .)2014 ،رهیافت تولید مبنا از کنوانسیون تغییر آبوهوای سازمان ملل با
استفاده از فهرست انتشار 5نشئتگرفته که بر تولید گازهای گلخانهای از بخشهای
مختلف تکیه دارد و همچنین محاسبات آن ریشه در خطمشی ارائهشده از هیئت بین
دولتی تغییر آبوهوا 6دارد (مرکز سکونتگاههای انسانی سازمان ملل.)58 :2011 ،
رهیافت مصرف -مبنا ریشه در اقتصاد نئواکولوژیک و نیز مفهوم ردپای اکولوژیک
(واکرناگل و ریز )1996 ،7داشته که اخیراً رهیافت ردپای کربن نیز از آن استخراجشده
است (واکرناگل و همکاران .)2006 ،تأکید بیشتر ردپای کربن بر انتشار غیرمستقیم
ناشی از محصوالت و خدمات مصرفی است که بهطور مستقیم قابلکنترل نیستند
(فرانچتی و آپول .)2013 ،8ذکر این نکته ضروری است که سنجش انتشار گازهای
گلخانهای از طریق فهرست انتشارها 9و ردپای کربن کامالً باهم متفاوت هستند.
فهرست انتشارها توسط کنوانسیون تغییر آبوهوای سازمان ملل برای انتشار گازهای
گلخانهای برحسب بخشهای مختلف در درون یک مرز جغرافیایی معین تعریفشده
است ،اما ردپای کربن از مفهوم ردپای اکولوژیک گرفتهشده و بر انتشار گازهای
گلخانهای که با مصرف کاالها و خدمات ارتباط دارد ،تأکید میکند؛ بنابراین ،منشأ
انتشار گازهای گلخانهای از طریق استفاده از ارزیابی مصرف -مبنا بهتر درک میشود.
در ارتباط با ردپای اکولوژیک ،میتوان گفت که کشورهای ثروتمند بیش از ظرفیت
تحمل کره زمین از سهمشان استفاده میکنند و بهطور مشابه ،استفاده از تحلیل
1

Production-based versus consumption-based approaches
Davis and Caldeira
3
Fan
4
Jakob
5
Emission Inventory
6
)Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC
7
Wackernagel and Rees
8
Franchetti and Apul
9
Emissions Inventory
2
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مصرف -مبنای انتشار گازهای گلخانهای ،کمک میکند تا روشن شود که کشورها،
نواحی شهری و افراد ،بیشتر از سهم عادالنهشان در تغییر آبوهوای جهانی نقش دارند
(مرکز سکونتگاههای انسانی سازمان ملل58 :2011 ،؛ بتسیل و باکلی.)450 :2007 ،1
هدف این مقاله ،تحلیل رهیافت سنجش انتشار گازهای گلخانهای در نواحی شهری
شامل رهیافتهای تولید -مبنا و مصرف -مبنا و مقایسه نظری آنها و سپس اجرای
روشهای یادشده در کالنشهر تهران است.
دالیل متعددی وجود دارد که چرا باید نقش شهرها را در تغییرات آبوهوایی مورد
مالحظه قرار دهیم :نخست اینکه ،طیفی از فعالیتها که به شهرها و کارکردهای آنها
وابسته هستند در انتشار گازهای گلخانهای نقش دارند .فعالیتهای مرتبط با حملونقل،
مصرف انرژی و تولیدات صنعتی که درون مرزهای شهرها و شهرکها رخ میدهند
مستقیماً در تولید گازهای گلخانهای نقش دارند .مراکز شهری ،به جریانهای غذا ،آب و
کاالهای مصرفی متکی هستند که ممکن است به انتشار گازهای گلخانهای در خارج از
محدوده شهر منجر شود .عالوه بر این ،افراد و خانوارهای ساکن در مناطق شهری،
طیف وسیعی از کاالها و خدمات را مصرف میکنند .بهطورکلی ،تحلیلی از اثرات نسبی
این فعالیتها گامی مهم در درک نقش نواحی شهری در تغییرات آبوهوایی است.
دوم ،سنجش میزان انتشار گازهای گلخانهای در شهرهای مختلف ،پایهای برای
مقایسه شهرها فراهم میکند تا ظرفیتهایی برای رقابت بینشهری و همکاری میان
آنها به وجود آید .الگوی توسعهای که تغییر آبوهوا را در دستور کار خود قرار داده،
ظرفیتهایی برای جذب سرمایهگذاریهای بیرونی فراهم میآورد و اهمیت روزافزون
شبکههای شهری بینالمللی و فضایی را برای یادگیری و تسهیم دانش بینالمللی فراهم
میسازد.
سوم ،ارزیابی نقش شهرها در تغییرات آبوهوایی ،گام اولیه و اساسی در شناسایی
راهحلهای بالقوه است .رشد روزافزون جمعیت شهری و تمرکز فعالیتهای صنعتی و
Betsill and Bulkeley
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اقتص ادی در این نواحی ،بدین معنی است که شهرها باید پیشتاز کاهش انتشار گازهای
گلخانهای باشند.
چهارم ،این موضوع اهمیت دارد که تفاوت میان تحلیل تولید -مبنا با تحلیل
مصرف -مبنا در انتشار گازهای گلخانهای مشخص گردد .بیشتر ارزیابیها از نقش
شهرها یا کشورها در تغییرات آبوهوایی ،بر انتشار ناشی از فعالیتهای درون مرزهای
با قلمرو مشخص (رهیافت تولید -مبنا) تکیه دارد .همچنین ،رهیافت دیگر در انتشار
گازهای گلخانهای (رهیافت مصرف -مبنا) به الگوهای مصرف افراد توجه دارد ،یعنی
بسیاری از فعالیتهای کشاورزی و صنعتی که نیازهای ساکنان شهری را برآورده میکند
در خارج از مرزهای شهری یا حتی کشوری انجام میشود (مرکز سکونتگاههای انسانی
سازمان ملل33 :2011 ،؛ برنامه محیطزیست سازمان ملل 1و همکاران.)2010 ،
درنهایت ،برخالف پروتکل کیوتو که متمرکز بر کاهش انتشار گازهای گلخانهای در
مقیاس ملی و بینالمللی بوده ،توافقنامه پاریس به مقیاس محلی نیز توجه کرده است.
برای نمونه ،در مواد  7و  8این توافقنامه بر بحث سازگاری با تغییرات آبوهوایی
بهطور برابر با رهیافت کاهش انتشار گازهای گلخانهای تأکید شده است (مرکز
سکونتگاههای انسانی سازمان ملل .)3 :2017 ،اگرچه تاکنون اقدامات کاهشدهنده
تغییرات خطرناک آبوهوایی در سطوح جهانی و ملی ناامیدکننده بوده ،اما شهرها
بهعنوان مقیاسی مناسب جهت اقدام برای کاهش انتشار گازهای گلخانهای
شناختهشدهاند (نورث 2و همکاران.)1798 :2017 ،
با توجه به مطالب مطرحشده ،در ادامه به مقایسه رهیافتهای تولید -مبنا و
مصرف -مبنا برای سنجش انتشار گازهای گلخانهای در نواحی شهری پرداخته میشود.
استفاده از رهیافت تولید -مبنا برای ارزیابی نقش نواحی شهری در انتشار گازهای
گلخانهای می تواند منجر به ایجاد اثرات منفی و غیرمنطقی شود .نواحی شهری قادر
خواهند بود انتشار گازهای گلخانهای خود را از طریق ایجاد محدودیتهایی برای
UNEP
North
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صنایع آلودهکننده (مانند صنایع سنگین) که میزان زیادی از این گازها را منتشر میکنند؛
و ایجاد مشوقهای الزم برای فعالیتهای اقتصادی پاک که میزان کمتری از گازها را
منتشر میکنند (مانند صنایعی با تکنولوژی برتر) ،کاهش دهند .در مواردی هم
کشورهای توسعهیافته ،صنایع آلودهکننده خود را به سایر کشورهای درحالتوسعه انتقال
میدهند؛ جایی که هزینه نیروی کار ارزانتر و قوانین سختگیرانه کمتری نسبت به
محیطزیست وجود دارد (هرتویچ و پیترز.)2009 ،1
بااینوجود ،تغییر آبوهوا یک پدیده جهانی فراگیر است که انتشار مقادیر معین
دیاکسید کربن همان اثرات مشابه را در آبوهوای جهانی ایفا میکند؛ بدون توجه به
اینکه این گازها در کجای دنیا تولید میشوند؛ بنابراین ،عوامل تعیینکننده برای انتشار
گازهای گلخانهای ،تقاضای مصرفکنندگانی است که به محصوالت خاصی عالقه
دارند .در این صورت ،ارزیابی نقش نواحی شهری در تغییر آبوهوا نیازمند انعکاس
مکان زندگی مردمی است که این تقاضاها را مطرح میکنند .استفاده از سیستم تولید-
مبنا برای ارزیابی نقش نواحی شهری در تغییر آبوهوایی موجب غفلت از سبک
زندگی پرمصرف افراد میشود که عامل اصلی میزان انتشار ناپایدار گازهای گلخانهای
است .عالوه بر آن ،تحلیل انتشار گازهای گلخانهای در مقیاس شهری با استفاده از
رهیافت تولید -مبنا با مشکالتی همچون شکاف و کمبود اطالعات مناسب بهخصوص
در کشورهای درحالتوسعه ،وجود اطالعات متفاوت در مقیاسهای مختلف جغرافیایی
و تغییر مرزهای سیاسی شهرها درگذر زمان مواجه است (مرکز سکونتگاههای انسانی
سازمان ملل.)58 :2011 ،
رهیافت تولید -مبنا موجب آشفتگی در تشخیص مسئولیت شهرهای مختلف برای
تولید گازهای گلخانهای میشود .در شهرهایی که اقتصاد پایه آنها بر مبنای خدمات
(شهرهای خدماتی) 2است ،انتشار مربوط به مصرف ،مهمتر از انتشار مربوط به تولید
است .درنتیجه ،در سهیم بودن مراکز تولیدی موفق در انتشار گازهای گلخانهای (مانند
Ertwich and Peters
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بایجینگ و شانگهای چین) اغراق میشود ،درحالیکه نقش شهرهای خدماتی ثروتمند
(که شامل بسیاری از شهرهای آمریکای شمالی و اروپا) در انتشار گازهای گلخانهای
نادیده گرفته میشود (داکال .)2004 ،1در مقابل ،رهیافت مصرف -مبنا تالش میکند تا
منشأ انتشار گازها را با روشی جامعتر ارزیابی کند .این نوع سیستم محاسبه منجر به
میزان پایینتری از انتشار گازهای گلخانهای در کشورهای درحالتوسعه میشود که بر
این اساس باید میزان مصرف در کشورهای توسعهیافته موردتوجه قرار گیرد تا راهبردها
و سیاستهایی جهت کاهش انتشار گازهای گلخانهای اتخاذ گردد (مرکز سکونتگاههای
انسانی سازمان ملل59 :2011 ،؛ بای.)2 :2007 ،2
رهیافت مصرف -مبنا همچنین میتواند بهعنوان مبنایی جهانی جهت محدودیت
انتشار گازهای گلخانهای و جلوگیری از تغییر آبوهوایی قلمداد شود .طبق برآوردها
پیشبینی میشود که انتشار سالیانه گازهای گلخانهای جهانی باید از  50میلیارد تن
دیاکسید کربن به  20میلیارد تن تا پایان سال  2050کاهش یابد .این امر بدین معنی
است که ردپای کربن افراد در جهان باید بهطور متوسط به کمتر از  2/2تن در سال
برسد.
بنابراین ،جمعیت شهری ،هم از عوامل اصلی تغییرات آبوهوایی و هم از قربانیان
آسیبپذیر در برابر این تغییرات میباشند (تو .)6 :2018 ،با توجه به رشد مداوم
جمعیت ،مهاجرتهای روستا  -شهری و توسعه فیزیکی شهرها (الحاق نواحی
پیراشهری به درون محدوده شهرها) ،انتظار میرود که  2/5میلیارد نفر دیگر به جمعیت
شهری جهان اضافه شوند که دراینبین ،سه کشور هند ،چین و نیجریه مسئول 37
درصد این رشد هستند .این روندها موجب افزایش سهم مصرف انرژی و تولید
گازهای گلخانهای در نواحی شهری میشود (کولن براندر 3و همکاران.)139 :2017 ،
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ردپای غذای 1یک شهر تأثیر مهمی روی جایگاه سبز بودن آن شهر دارد ،خصوصاً
اگر میزان انرژی استفادهشده در فرایند حملونقل غذا از مکانهای دوردست به
بازارهای شهری در نظر گرفته شود؛ بهعنوانمثال عرضه غذا در شهرهای اروپایی
بهتنهایی مسئول  30درصد از کل ردپای اکولوژیک است (برنامه محیطزیست سازمان
ملل .)476 :2011 ،به این معنا که تحقیقات اخیر نشانگر نقش مصرف مواد غذایی
شهرها در انتشار گازهای گلخانهای است که فرایند تولید و توزیع غذا برای
مصرف کنندگان شهری از مقادیر زیادی انرژی استفاده کرده که این امر منجر به انتشار
گازهای گلخانهای میشود .میوهها و سبزیجاتی که در کشورهای توسعهیافته مصرف
میشوند اغلب مسافتی بین  2500تا  4000کیلومتر از مکان تولید (مزرعه) تا مکان
مصرف (مغازهها) را طی میکنند .تحقیقات نشان میدهد یک رژیم غذایی که از اجزای
وارداتی تشکیلشده است ،میتواند چهار برابر مصرف انرژی باالتر و همچنین انتشار
گازهای گلخانهای بیشتر نسبت به رژیم غذایی معادل آنکه در مقیاس محلی تولید
میشود داشته باشد .ظرفیتهای تولید و مصرف مواد غذایی شهر در مقیاس محلی
میتواند کارایی انرژی را ارتقاء بخشیده و منجر به کاهش انتشار گازهای گلخانهای
شود .عالوه بر آن ،برخی از روشهای کشاورزی که موجب کاهش مسافت طی شده
برای حملونقل مواد غذایی میشود ،مانند استفاده از گلخانه برای پرورش محصوالت
گرمسیری در عرضهای جغرافیایی معتدل ،میتواند اثرات بیشتری بر کاهش انتشار
گازهای گلخانهای نسبت به حمل این غذاها از فواصل دوردست داشته باشد (پیترز،2
.)2008
چالشهای مختلفی با رهیافت مصرف -مبنا در ارتباط است که نقش افراد و نواحی
شهری را در تغییر آبوهوایی لحاظ میکند؛ اما نمیتواند در کاهش تغییرات آب و
هوایی نقش بسزایی داشته باشد (مرکز سکونتگاههای انسانی سازمان ملل.)59 :2011 ،
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اگر انتشار گازهای گلخانهای به کشورها یا شهرها اختصاص نیابد (جایی که این
گازها منتشر می شوند) بلکه به مصرف مردمی که موجب انتشار این گازها هستند
اختصاص داده شود ،نگرشها تغییر خواهد یافت .در این نوع نگرش ،انتشار گازهای
گلخانهای از یک کارخانه فوالد به مکانی که این کارخانه در آن قرار دارد اختصاص
داده نمیشود بلکه به محل سکونت افرادی که این کاالها را میخرند و استفاده میکنند
اختصاص مییابد (سترثویت .)5 :2010 ،1استفاده از چنین سیستم محاسبهای بدین
معنی است که شهرهای ثروتمندی مانند لندن ،نیویورک و توکیو بیشترین میزان انتشار
گازهای گلخانهای را برحسب سرانه خود دارند زیرا بیشتر کاالهایی که در جای دیگری
ساخته میشوند ،در این کشورها توسط ساکنان این شهرها مصرف میشود .به همین
ترتیب ،انتشار گازهای گلخانهای ناشی از سفر ،به شخص مسافر و انتشار گازهای
گلخانهای در بخشهای کشاورزی و جنگلزدایی به شخصی که محصوالت کشاورزی
را مصرف میکند اختصاص مییابد .تحت تأثیر چنین شمایی ،شهرها ممکن است
مسئول انتشار گازهای گلخانهای در حدود  60درصد یا بیشتر باشند ،اگرچه این رقم
ممکن است گمراهکننده باشد زیرا بیشتر این انتشارها از یک جمعیت نسبتاً کوچکی از
شهرهای جهان ناشی میشود ،یعنی ثروتمندترین شهرهایی که ساکنانی با سبک زندگی
پرمصرف دارند (سترثویت.)9 :2010 ،
در جدول  ،1تفاوتهای رهیافت تولید -مبنا در برابر مصرف -مبنا برحسب
بخشهای مختلف تشریح شده است.
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جدول  -1چارچوب نظری مقایسه رهیافت تولید -مبنا در برابر مصرف -مبنا در زمینه انتشار
گازهای گلخانهای شهری
رهیافت تولید -مبنا

رهیافت مصرف -مبنا

بخشها

عرضه انرژی

بخش عمده گازهای گلخانهای از
نیروگاههایی که با سوختهای فسیلی
کار میکنند ناشی میشود .بسیاری از
این نیروگاههای فسیلی بزرگ خارج از
نواحی شهری قرار دارند اما انتشار
گازهای گلخانهای ناشی از مصرف برق
در نواحی شهری معموالً به این نواحی
اختصاص مییابد.

گازهای گلخانهای ناشی از تولید انرژی به مصرفکنندگان
انرژی/برق اختصاص مییابد ،بنابراین رشد انتشار گازهای
گلخانهای بهوسیله افزایش مصرف انرژی تحریک میشود؛
انتشار گازهای گلخانهای ناشی از مصرف انرژی جهت
تهیه و تحویل خدمات به مصرفکنندگانی اختصاص
مییابد که این کاالها و خدمات را مصرف میکنند.

صنعت

رشد میزان تولید؛ رشد شدت استفاده از
انرژی در تولید؛ اهمیت یافتن صنایعی
که به تولید کاالهایی با انتشار گازهای
گلخانهای زیاد اشتغال دارند (مانند
خودروسازی).

انتشار گازهای گلخانهای از صنایع و تولید مواد و مصالح
دیگر به شرکتهایی که آن را تولید میکنند اختصاص
نمییابد ،بلکه به مصرفکنندگان نهایی محصوالت آنها
اختصاص مییابد ،بنابراین افزایش مصرف ،محرک افزایش
انتشار گازهای گلخانهای است.

جنگلداری و
کشاورزی

بسیاری از مراکز شهری دارای نواحی
پشتیبان کشاورزی و جنگلی فراوانی
هستند؛ اما بیشتر آنها شامل نواحی
روستایی گسترده میشوند ،از منظر
رهیافت تولید -مبنا ،گازهای گلخانهای
که بهوسیله جنگلداری و کشاورزی
تولید میشود به نواحی روستایی
اختصاص مییابد.

انتشار گازهای گلخانهای از این بخشها دیگر به نواحی
روستایی اختصاص ندارد (مکان تولید) ،بلکه به
مصرفکنندگانی که محصوالت این بخش را مصرف
میکنند اختصاص مییابد (بیشتر نواحی شهری)؛ لذا
کشاورزی تجاری شدیداً انرژی -برشده است؛ همچنین
رژیمهای غذایی گروههای ثروتمند دارای انتشارهای بسیار
باالیی است (شامل کاالهای واردشده ،مصرف باالی
گوشت و غیره)

حملونقل

رشد استفاده از خودروهای شخصی؛
افزایش متوسط مصرف سوخت در
افزایش
شخصی؛
خودروهای
مسافرتهای هوایی (البته این مورد
ممکن است به نواحی شهری اختصاص
نیابد)

عالوه بر انتشارهای ناشی از رهیافت تولید -مبنا ،انتشار
گازهای گلخانهای ناشی از مصرف سوخت در رابطه با
مسافرت مردم به بیرون از نواحی شهری ،به خود آنها
اختصاص مییابد (این امر شامل مسافرت هوایی هم
میشود)؛ همچنین نگرانیهایی برای انتشار گازهای
گلخانهای ناشی از سرمایهگذاری در زیرساختهای
حملونقلی هم وجود دارد.

ساختمانهای
تجاری و
مسکونی

رشد استفاده از سوختهای فسیلی یا
رشد مصرف برق برای گرمایش یا
سرمایش فضا و یا برای روشنایی و
لوازمخانگی.

عالوه بر انتشارهای ناشی از رهیافت تولید -مبنا،
انتشارهای ناشی از ساختمانسازی و حفاظت یا نگهداری
از ساختمان را نیز باید اضافه کرد (مانند مصالح
مورداستفاده).
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پسماند و
فاضالب

بخش عمومی
و حکمروایی

حجم در حال رشد پسماندهای انرژی-
بر

بدون اطالعات

حجم در حال رشد پسماندهای جامد و مایع با انتشار
گازهای گلخانهای؛ این انتشارها به مصرفکنندگانی که
پسماندها را تولید کردند اختصاص مییابد نه به خود زباله
یا مکان دفن زباله
تمرکز دولتهای شهری برای جذب سرمایهگذاری جدید
که منجر به پراکندهرویی شهری و سرمایهگذاری عظیم در
راهسازی میشود و کمتر به دغدغههایی چون ارتقای
کارایی انرژی و انتشار کمتر گازهای گلخانهای توجه
میشود.

(سترثویت)548 :2009 ،

شهرهای دارای سیستم مدیریت و حکمروایی شایسته ،کانونی برای کاهش انتشار
گازهای گلخانهای هستند .بیشتر نواحی مسکونی مطلوب در ثروتمندترین شهرهای
جهان دارای اشکال ساختمانی و تراکمهای باالیی هستند که میتوانند نیاز به گرمایش و
سرمایش را کاهش دهند که معمو ًال این نیاز در نواحی روستایی و حومه شهرها بیشتر
است .بیشتر شهرهای اروپایی مراکز متراکمی دارند که در آن پیادهروی و
دوچرخهسواری برای بیشتر ساکنان قابل ترجیح است ،خصوصاً جاهایی که تهیه
کاالهای روزمره بیشتر برای پیادهها و دوچرخهسواران فراهم است .بیشتر شهرهای
اروپایی ،سیستم حملونقل عمومی باکیفیت باالیی دارند که میتوانند مالکیت و استفاده
از اتومبیل شخصی را کاهش دهند .همچنین ،شهرها محل تمرکز امکانات و خدماتی
هستند که در کیفیت بسیار باالی زندگی نقش دارد که این امر نیاز به مصرف باالی مواد
و کاالهای مصرفی را کاهش میدهد (سترثویت.)11 :2010 ،
بنابراین ،رابطه بین کاربری زمین شهری ،زیرساخت حملونقل و آبوهوا
چرخههای بازخوردی را شامل میشود که در مقیاسهای کالبدی مختلف (محلی،
منطقهای و جهانی) و دورههای زمانی کوتاه و بلندمدت بسیار مهم است .همانطور که
دسترسی ،هدف اصلی چرخه بازخورد کاربری زمین و حملونقل است ،هدف پایداری
نیز خطاب قرار دادن بازخوردهای متعدد بین فرم شهری ،زیرساخت حملونقل ،کیفیت
هوا ،سالمتی و تغییر آبوهواست.
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با توجه به نمودار شماره  1الگوی جریانها (حرکت کاالها ،خدمات و مردم) در
نظام حملونقل شهری بهوسیله نظام حملونقل و کاربری زمین تعیین میشود .این
تغییرات هم از طریق فراهم کردن نوع خدمات حملونقلی و هم از طریق منابعی که در
فراهم کردن این خدمات مصرف میشود ،صورت میگیرد .همچنین ،الگوی این
جریان ،تغییراتی را در طول زمان در نظام حملونقل در پاسخ به جریانات واقعی و
پیشبینیشده موجب میشود ،زیرا کارآفرینان و دولتها خدمات جدید حملونقل را
توسعه میدهند یا زیرساختهای موجود را اصالح میکنند .این الگوهای متقابل در
نظام حملونقل و کاربری زمین ،تعیینکننده میزان انتشار گازهای گلخانهای هستند.
عالوه بر آن ،نقش تسهیالت نظام حملونقل و کاربری زمین در تغییر آبوهوای محلی
از طریق جزایر گرمایی شهری رخ میدهد .بهطور خالصه ،تغییر آبوهوا پیامدهایی را
بر نظام حملونقل شهری و کاربری زمین شهری و بالعکس خواهد داشت (مه روترا 1و
همکاران.)148 :2011 ،
در خصوص پیشینه پژوهشهای داخلی و خارجی انجامشده؛ براتی و سردره
( ،)1392در پژوهش خود نشان دادند که میزان تأثیر شاخصهای فرم شهری بر مصرف
انرژی در سفرهای شغلی شهر تهران بیش از  15درصد و در کل بخش حملونقل بیش
از  10درصد است .رضایی و همکاران ( ،)1397در پژوهششان در مورد شهرهای
شمال ایران نشان دادند که اگر فشردگی شکل شهر یک درصد افزایش پیدا کند ،میزان
انتشار دیاکسید کربن در آن  8/8درصد کاهش خواهد یافت.
در کشور چین مطالعات نشان داد ،متوسط اندازه (بعد) خانوار در طول زمان
کاهشیافته است ،بدین معنی که تعداد خانوارها سریعتر از اندازه کل جمعیت
افزایشیافته است؛ بنابراین ،صرفهجویی ناشی از مقیاس کاهشیافته و درنتیجه مصرف
سرانه انرژی خانوارهای کوچکتر بهطور عمده بیشتر از خانوارهای بزرگتر است
(جیانگ و هاردی.)2009 ،2
Mehrotra
Jiang and Hardee

1
2
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نظام
حمل و نقل

جریانات

انتشار

تغییر آب و

گازهای

هوا

گلخانه ای

کاربری
زمین

تعادل بازار سفر کوتاه مدت
تغییر فعالیت بلندمدت
چرخه تصمیم گیرندگان
انتشار گازهای گلخانه ای
اثرات تغییر آب و هوا
پیامدهای تغییر آب و هوا

نمودار  -1ارتباط متقابل بین حملونقل شهری ،کاربری زمین و تغییر آبوهوا

بر اساس مطالعهای که در شهر تورنتو (کانادا) درباره انتشار گازهای گلخانهای و
تراکم انجامشده ،این نتیجه حاصلشده که بهمحض افزایش فاصله از هسته مرکزی
شهر ،انتشار گازهای گلخانهای از خودروهای شخصی بر سایر انتشارها غالب میشود.
توسعه حومههای شهری کم تراکم در تورنتو نسبت به هسته مرکزی پرتراکم ،منجر به
استفاده بیشتر انرژی و انتشار گازهای گلخانهای به میزان  2تا  2/5برابر برحسب سرانه
میشود (وانده وگ و کندی.)2007 ،1

VandeWeghe and Kennedy

1
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در ایاالتمتحده آمریکا که خانوارها در خانههای ویالیی تک خانواری 1زندگی
میکنند به ترتیب موجب مصرف  35و  21درصد انرژی بیشتر برای گرمایش و
سرمایش در مقایسه با سایر اشکال مساکن و خانوارها میشوند (اوینگ 2و همکاران،
 .)2008بر مبنای پژوهشهای دیگری انتشار سالیانه گازهای گلخانهای شهر لندن از
 45/1میلیون تن به  44/3میلیون تن بین سالهای  1990و  2006کاهش داشته است،
درحالیکه در همین بازه زمانی جمعیت تا  0/7میلیون رشد داشته است و نواحی
ساختهشده شهر از  1573به  1855کیلومترمربع افزایش داشته و تراکم شهری از 6314
به  5405نفر در کیلومترمربع کاهشیافته است .در این وضعیت خاص ،سرانه انتشار
گازهای گلخانهای همراه با کاهش تراکم شهری نیز کاهشیافته است .در حقیقت،
کاهش گازهای گلخانهای لندن به دلیل فعالیتهای صنعتی است که از بریتانیا به سایر
نقاط جهان منتقل میشود (شهردار لندن.)2007 ،3
در ایاالتمتحده ،مصرف بنزین برحسب سرانه در حومههای شهری  12درصد
پایینتر از متوسط ملی است .افزایش استفاده از حملونقل عمومی منجر به کاهش
انتشار گازهای گلخانهای میشود .مطالعه جدیدی نشان میدهد که  1درصد افزایش در
حملونقل عمومی جهان منجر به  0/48درصد کاهش در انتشار گازهای گلخانهای
میشود (بانک جهانی .)2016 ،4همچنین ،سرانه انتشار گازهای گلخانهای از حملونقل
زمینی در شهر دنور (آمریکا) چهار برابر بیشتر از میزان آن در نیویورک است .بهطور
مشابه ،میزان باالی وابستگی به خودروی شخصی در شهر بانکوک (تایلند) باعث شده
که میزان انتشار گازهای گلخانهای برحسب سرانه از حملونقل زمینی این شهر ،دو
برابر بیشتر از میزان آن در شهر لندن (که شهری ثروتمندتر اما مجهز به سیستم
حملونقل عمومی کامل است) باشد (مرکز سکونتگاههای انسانی سازمان ملل:2011 ،
.)41
1

Single-family detached housing
Ewing
3
Mayor of London
4
World Bank
2

تحلیلی بر رهیافتهای سنجش انتشار گازهای گلخانهای در نواحی شهری149 ...

دادهها و روشها
 -1روش پژوهش
برمبنای تقسیمات متداول پژوهش به الگوهای کاربردی ،ارزیابی و بنیادی (نظری و
تجربی) (حافظ نیا 58 :1389 ،و  ،)59پژوهش حاضر از نوع نظری و نیز کاربردی است
زیرا با هدف بسط و تشریح نظریه و دانش تغییر آبوهوا در زمینه برنامهریزی شهری
انجام میگیرد و البته نتایج حاصل از آن در سیاستگذاری و تصمیمگیری قابلاستفاده
است .روش تحقیق ،توصیفی -تحلیلی بوده و از مطالعه کتابخانهای و منابع اینترنتی
(مقاالت) جهت گردآوری دادههای تحقیق استفادهشده است .جامعه آماری پژوهش
حاضر ،کالنشهر تهران و میزان مصرف انواع سوختهای فسیلی آن در یک بازه زمانی
 11ساله ( 1384تا  )1395است.
 -2روش اجرای پژوهش
 1 – 2محاسبه و تحلیل انتشار گازهای گلخانهای در کالنشهر تهران به روش
تولید-مبنا
هیئت بین دولتی تغییر آبوهوا برای سنجش میزان انتشار گازهای گلخانهای اولین
بار ،یک خطمشی را در سال  1995ارائه کرد که به  IPCC 1995 guidelinesمشهور
است .در سال  2006این روش اصالح و بازنگری شده و  IPCC 2006 guidelinesنام
گرفت .روش کار این خطمشی بدینصورت است که دادههای فعالیت (مانند مصرف
سوختهای فسیلی) در ضریبهای انتشار ضرب شده و حاصل به دست میآید.
بهبیاندیگر:
Emission= Activity Data* Emission Factor

برای اجرای این خطمشی ،با استفاده از آمار مصرف سوختهای فسیلی شرکت
پخش و پاالیش فرآوردههای نفتی (بنزین موتور ،نفت سفید ،نفت گاز ،نفت کوره و
گاز طبیعی) و نیز کاربرد ضرایب انتشار هیئت بین دولتی تغییر آبوهوا ،به محاسبه
میزان انتشار گاز گلخانهای دیاکسید کربن برای سالهای  1384تا  1395اقدام شده
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است .بر اساس این روش هرکدام از سوختهای فسیلی دارای ضریب انتشار و ارزش
حرارتی خالص سوخت میباشند که در جدول  2به آن اشارهشده است.
جدول  -2ضرایب انتشار و ارزش حرارتی سوختهای فسیلی در خطمشی
ارزش حرارتی

نوع

3

ضریب انتشار CO2

ضریب انتشار متان CH4

ipcc

ضریب انتشار N2O

سوخت

( )GJ/M

()kg CO2/ GJ

()kg CH4/ GJ

()kg N2O/ GJ

بنزین

33/64

69/3

0/003

0/0006

نفت سفید

35/98

71/9

0/003

0/0006

نفت گاز

37/79

74/1

0/003

0/0006

نفت کوره

43/18

77/4

0/003

0/0006

گاز طبیعی

0/037

55

0/001

0/0001

مأخذ :سازمان حفاظت محیطزیست1393 ،

نحوه محاسبه انتشار گازهای گلخانهای ناشی از مصرف سوختهای فسیلی بدین
گونه است که مقدار مصرف سوختهای فسیلی در ضریب انتشار ،ضرب شده و
حاصل آن در ارزش حرارتی خالص سوخت ضرب میشود .بهعبارتدیگر:
CO2 Emission= Activity Data * Emission Factor

مثال  :1محاسبه انتشار گاز دیاکسید کربن ناشی از مصرف بنزین در سال :1392
3832907* 103 Litre= 3832907 M3
CO2 Emission= 3832907* 33.64* 69.3= 8935472076 kg or 8935472 Ton

نحوه محاسبه سایر سوختهای فسیلی مانند نفت سفید ،نفت گاز و نفت کوره نیز
بدینصورت است اما برای محاسبه گاز طبیعی چونکه واحد آن برحسب مترمکعب
میباشد به طریق دیگری عمل میشود.
مثال  :2محاسبه انتشار گاز دیاکسید کربن ناشی از مصرف گاز طبیعی در سال
:1392
12916* 106 M3
CO2 Emission= 12916* 0.037* 55= 26284060000 kg or 26284060 Ton
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 2 – 2محاسبه و تحلیل انتشار گازهای گلخانهای در کالنشهر تهران به روش مصرف-مبنا
برای شروع بحث رهیافت مصرف -مبنا این پرسشها مطرح است که آیا انتشار
گازهای گلخانهای در یک کالنشهر ،فقط مختص مصرف سوختهای فسیلی ،درون
مرزهای قراردادی تعیینشده توسط مسئوالن شهری است؟ آیا سبک زندگی شهروندان
و تقاضای آنها برای مصرف کاالها و خدمات از نواحی و مناطق دیگر منجر به انتشار
گازهای گلخانهای نمیشود؟ در پاسخ باید گفت انتشار گازهای گلخانهای فقط ناشی از
مصرف سوختهای فسیلی درون مرزهای شهری نیست بلکه تقاضا برای کاالها و
خدماتی که تهیه آنها در خارج از مرزهای کالنشهر صورت میگیرد و برای تولید این
کاالها و خدمات ،انرژی صرف میشود ،نیز منجر به انتشار گازهای گلخانهای میشود.
از سوی دیگر تولید پسماند در کالنشهرها نیز در انتشار گازهای گلخانهای سهم دارد.
کامالً مشخص است که جمعآوری داده و اطالعات درباره این رهیافت بسیار مشکل
است زیرا نیاز به برداشت میدانی و مصاحبه و کسب دادههای آماری در بخشهای
مختلف تولید و مصرف در درون و خارج از مرزهای کالنشهر دارد؛ بنابراین ،ردپای
کربن برخی از بخشهای مصرفی در کالنشهر تهران که دادههای آنها موجود بوده،
محاسبهشده است.
برای سنجش ردپای کربن در کالنشهر تهران از روش ارزیابی چرخه حیات

1

استفاده میشود .چرخه حیات دربرگیرنده تمام مراحل درگیر در تولید یک محصول از
مرحله حملونقل مواد اولیه تا بستهبندی نهایی ،توزیع و مصرف و تا مراحل پایانی
تولید پسماند است .ارزیابی چرخه حیات تصویری کامل از دروندادها و بروندادها با
بهحساب آوردن آلودگی هوا ،مصرف آب و تولید فاضالب ،مصرف انرژی ،گازهای
گلخانهای منتشرشده یا هر پارامتر مشابه دیگری را عرضه میکند (پندی 2و همکاران،
2011؛ رادو 3و همکاران2013 ،؛ فرانچتی و آپول.)2013 ،
1

)LCA (Life Cycle Assessment
Pandey
3
Radu
2
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دپارتمان محیطزیست ،غذا و امور روستایی ،ردپای کربن را در مقیاس تن معادل
کربن ( )tco2eاندازهگیری میکند .لذا دادههای جمعآوریشده باید با استفاده از
استانداردهای عوامل انتشار و تبدیل عوامل انتشار به مقیاس معادل کربن ،اصالح شوند.
عامل تبدیل گازهای گلخانهای ،اثر ترکیبشدهای از دیاکسید کربن ،متان و اکسید
نیتروژن را دربرمی گیرد که بهصورت کیلوگرم یا تن معادل کربن در هر واحد از
سوخت مصرفی بیان میشود (دپارتمان محیطزیست ،غذا و امور روستایی.)2012 ،1
بحث اصلی (ارائه یافتهها ،تجزیه ،تحلیل و تفسیر آنها)
در این قسمت ،ابتدا انتشار گازهای گلخانهای طبق رهیافت تولید -مبنا با توجه به
دادههای موجود برای کالنشهر تهران محاسبه میشود که این اطالعات ،دادههای
مصرف انواع سوختهای فسیلی شامل بنزین موتور ،نفت سفید ،نفت گاز ،نفت کوره
برحسب هزار لیتر و گاز طبیعی برحسب میلیون مترمکعب طی سالهای  1384تا ،در
کالنشهر تهران است (جدول  .)3همانطور که مشخص است مصرف گاز طبیعی از
 12200میلیون مترمکعب در سال  1384به  14341میلیون مترمکعب در سال 1395
افزایش داشته است؛ اما در مورد بنزین ،نفت سفید و نفت گاز ،آمارها نشانگر افزایش
سالیانه مصرف سوختهای یادشده در کالنشهر تهران است که در مورد بنزین موتور
این افزایش از  3614میلیون لیتر در سال  1384به  4202میلیون لیتر در سال  1395بوده
است (نمودار  .)2البته ،در سالهای سهمیهبندی بنزین ،مصرف این فراورده رو به
کاهش و در سالهای بعد از  1392رو به افرایش گذاشته است .درنهایت ،چنین
افزایشی در مصرف سوختهای فسیلی ،بهویژه در بخش حملونقل ناشی از افزایش
استفاده از خودروهای شخصی ،گسترش زیرساختهای بزرگراهی ،تونلها و معابر
شریانی است.

)DEFRA (Department for Environment Food and Rural Affairs

1
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جدول  -3انواع سوخت مصرفی شهر تهران برحسب هزار لیتر
سال

بنزین موتور

نفت سفید

نفت گاز

نفت کوره

گاز طبیعی (میلیون مترمکعب)

1384

3614566

55882

1237269

78629

12200

1385

3694145

47731

1139237

61237

13111

1386

3410968

42389

1197735

252761

14049

1387

3657941

40989

1188892

236802

13630

1388

3624345

31648

1839640

167210

13300

1389

3569931

140000

1688938

1090000

13875

1390

3538618

27661

1985601

127889

14262

1391

3654620

26013

2043097

392732

11870

1392

3832907

46469

2742567

266761

12916

1393

3934888

17365

2216545

107369

13133

1394

3999213

64119

1670812

19461

13578

1395

4202945

76546

1728763

76405

14341

مأخذ :آمارنامه شهر تهران1395 ،؛ شرکت پخش فراوردههای نفتی تهران 1390 ،و  91و  93و 95

نمودار  -2روند مصرف بنزین و نفت گاز شهر تهران طی دوره  84تا 95

جدول  4نشان میدهد که روند انتشار گازهای گلخانهای در کالنشهر تهران از سال
 84تا  95کامالً صعودی است .با توجه به اینکه گاز طبیعی در ساختمانهای مسکونی،
تجاری و عمومی و همچنین در سالهای اخیر در بخش حملونقل کاربرد دارد،
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بیشترین حجم انتشار گازهای گلخانهای مربوط به این سوخت فسیلی است .بعدازآن
سهم انتشار نفت گاز و بنزین ،جالبتوجه است که عمدتاً از بخش حملونقل منتشر
میشوند ،بهطوریکه انتشار دیاکسید کربن ناشی از مصرف بنزین از  8/4میلیون تن در
سال  1384به  9/7میلیون تن در سال  1395رسیده است .همچنین انتشار دیاکسید
کربن ناشی از نفت گاز از  3/4میلیون تن در سال  1384به  4/8میلیون تن در سال
 1395افزایش داشته است .بهطورکلی ،با توجه به جدول  4مشاهده میشود که بیشترین
میزان و رشد مصرف سوختهای فسیلی و انتشار گازهای گلخانهای در کالنشهر
تهران مربوط به بخشهای کاربری زمین (بخش خانگی ،تجاری و عمومی) و
حملونقل است.
جدول  -4انتشار دی کسید کربن ناشی از سوختهای فسیلی در تهران (کیلوگرم)
جمع کل گاز دیاکسید
کربن در سال

سال

بنزین موتور

نفت سفید

نفت گاز

نفت کوره

گاز طبیعی

1384

8426464200

144564610

3464648907

262788497

24827000000

37125466214

1385

8611982933

123478283

3190135878

204662137

26680885000

38811144231

1386

7951826005

109658732

3353944259

844760626

28589715000

40849904622

1387

8527582256

106036985

3329181745

791423541

27737050000

40491274527

1388

8449261544

81872173

5151431647

558837891

27065500000

41306903255

1389

8322408795

362174680

4729430056

3642923880

28235625000

45292562411

1390

8249410322

71557955

5560157359

427421919

29023170000

43331717555

1391

8519480198

67294642

5721159900

1312562185

24155450000

39775946925

1392

8935472076

120213537

7679843074

891550475

26284060000

43911139162

1393

9173215520

44922595

6206855754

358841370

26725655000

42509490239

1394

9323173305

165873416

4678672924

65041230

27631230000

41863990875

1395

9798123937

198021593

4840949574

255355595

29183935000

44276385699

(کیلوگرم)

منبع :یافتههای پژوهش

در نمودار  3روند انتشار گاز گلخانهای دیاکسید کربن در کالنشهر تهران از سال  1384تا
سال  1395به تصویر درآمده ،بهطوریکه در ابتدای دوره ،میزان انتشار دیاکسید کربن 37
میلیون بوده اما با گذشت  12سال این رقم ،به  44میلیون تن در سال  1395رسیده است.
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نمودار  -3انتشار دیاکسید کربن ناشی از مصرف سوختهای فسیلی در کالنشهر تهران
(میلیون تن)

نمودار  4نشان میدهد که سرانه انتشار گازهای گلخانهای کالنشهر تهران در حال
افزایش است بهطوریکه از  4/94تن به ازای هر شهروند در سال  1385به  5/31تن در
سال  1390و درنهایت  5/09تن در سال  1395رسیده است؛ اما در همین بازه زمانی،
نرخ رشد جمعیت تهران افزایش چندانی نداشته و از نرخ  0/76در دوره  1385تا 1390
به نرخ رشد  1/30در دوره  1390تا  1395رسیده است .البته میتوان گفت که افزایش
انتشار گازهای گلخانهای در کالنشهر تهران صرفاً ناشی از افزایش جمعیت نیست بلکه
ناشی از دگرگونی در سبک زندگی شهری نیز است؛ زیرا سرانه تعداد سفر نیز افزایش
داشته و از  1/89سفر به ازای هر شهروند در سال  1385به  2/08و  2/98سفر در
سالهای  1390و  1395رسیده است .این موضوع زمانی اثبات خواهد شد که بعد
خانوار در کالنشهر تهران روندی کاهشی داشته و از  3/44در سال  1385به  3/13در
سال  1390و  2/98در سال  1395رسیده است؛ زیرا کاهش بعد خانوار موجب تشکیل
خانوارهای جدید و افزایش هزینه و مصرف انرژی برحسب سرانه میشود.
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درواقع اولویت دادن به دسترسی خودرو -محور و رشد پراکنده شهری موجب
دگرگونی سبک زندگی شهروندان تهرانی ،تمایل به استفاده بیشتر از خودروی شخصی

1

و گرایش به خانوارهای کوچکتر و درنتیجه افزایش سرانه مصرف انرژی میشود که
پیامد آن افزایش انتشار گازهای گلخانهای است.

نمودار  -4مقایسه سرانه انتشار گازکربنیک با بعد خانوار و سرانه تعداد سفر

در ادامه ،بر اساس رهیافت مصرف -مبنا میزان انتشار گازهای گلخانهای برای
کالنشهر تهران محاسبه میشود .دادههای مصرف شامل انواع سوختهای فسیلی
(بنزین موتور ،نفت سفید ،نفت گاز ،نفت کوره ،گاز طبیعی ،تصفیه و توزیع آب ،برق،
پسماند و فاضالب) هست.
1

 .برای نمونه ،در سال  ،1384کالنشهر تهران تنها  202کیلومتر بزرگراه بهرهبرداری شده داشته که این رقم در

سال  1393به  600کیلومتر رسیده است .همچنین تعداد پلها و تقاطعهای غیرهمسطح در کالنشهر تهران در سال
 1384حدود  172عدد بوده که این رقم در سال  1393به تعداد  413عدد رسیده است .اما مجموع ایستگاههای
مترو ( )110و بیآرتی ( )237در سال  1393تعداد  347ایستگاه می باشد که بسیار کمتر از تعداد  413عدد پل و
تقاطع غیرهمسطح می باشد .این ارقام نشان دهنده اولویت دادن به دسترسی خودرو محور در نظام مدیریت و
برنامه ریزی کالنشهر تهران است (برگرفته از آمارنامه شهر تهران در سالهای  1392و .)1393

تحلیلی بر رهیافتهای سنجش انتشار گازهای گلخانهای در نواحی شهری157 ...

با توجه به جدول  5عوامل تبدیل منابع انتشار برحسب واحد ذکرشده است.
همچنین ضرایب انتشار هر نوع سوخت مصرفی و همچنین ،برق ،پسماند و فاضالب
نیز ذکرشده که برای به دست آوردن میزان ردپای کربن در هر بخش ،شاخص میزان
مصرف در کالنشهر تهران در سال  1392در ضریب انتشار ضرب شده و مقدار
دیاکسید کربن برحسب کیلوگرم بهدستآمده است.
جدول  -5عوامل تبدیل منابع انتشار برحسب واحد و محاسبه ردپای کربن کالنشهر تهران
در سال 1392
نوع منبع

واحد

kg CO2-e per
unit

بنزین
نفت سفید
نفت گاز
نفت کوره
گاز طبیعی

لیتر
لیتر
لیتر
لیتر
مترمکعب
کیلووات
ساعت

2/7782
2/6951
3/6028
3/8369
2/2422

میزان مصرف در سال
92
3832907000
46469000
2742567000
266761000
12916000000

کیلوگرم معادل دیاکسید
کربن
10648582227
125238601
9880920388
1023295196
28960255200

0/58982

17626795000

10396636227

تصفیه و توزیع
آب
پسماند
فاضالب

مترمکعب

0/7085

1046749000

741621666

تن
لیتر

177
1/55

2724000
837399200

482148000
1297968760

جمع کل

-

-

-

63556663550

برق

(دپارتمان محیطزیست ،غذا و امور روستایی  2012و یافتههای پژوهش)

با توجه به جدول  5مقدار کل انتشار دیاکسید کربن در سال  1392در کالنشهر
تهران عدد  63556663تن یا  63میلیون تن بوده که برای محاسبه سرانه ردپای کربن در
کالنشهر تهران ،مقدار انتشار کربن در سال  1392یعنی  63556663تن بر جمعیت
شهر تهران ،تقسیم میشود که عدد  7/77تن به ازای هر شهروند تهرانی به دست
میآید؛ یعنی ردپای کربن هر شهروند تهرانی  7/77تن در سال است که رقم بسیار
باالیی است.
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همچنین مطابق جدول شماره  ،5در سال  ،1392بیشترین ردپای کربن سوختهای
فسیلی در کالنشهر تهران به ترتیب مربوط به گاز طبیعی با  28میلیون تن ،بنزین با
 10/6میلیون تن ،برق با  10/3میلیون تن ،نفت گاز با  9/8میلیون تن میباشد (نمودار
 .)5بخشهای فاضالب ،زباله و تصفیه و توزیع آب ارقام کمتری را به خود اختصاص
داده و بخشهای کاربری زمین و حملونقل بیشترین مقدار انتشار کربن در کالنشهر
تهران را باعث میشوند .درواقع اولویت دادن به دسترسی خودرو -محور از طریق
ایجاد و گسترش شبکههای بزرگراهی ،منجر به گسترش و رشد افقی و پراکنده شهر
تهران با غلبه کاربری مسکونی و شبکه معابر شده که این امر ،بهنوبه خود افزایش
مساحت محیط انسانساخت شهری 1و کاهش فضاهای سبز و باز 2را در پی داشته
است .درنهایت مجموعه این عوامل با الگوی تولید و مصرف مبتنی بر سوختهای
فسیلی همراه شده و انتشار گازهای گلخانهای با سرانه باال را در کالنشهر تهران سبب
شده است.
برای مقایسه سرانه انتشار کالنشهر تهران با سایر کالنشهرها ،میزان انتشار
دیاکسید کربن کالنشهر تهران در سال  44( 1395میلیون تن) با ردپای کربن سال
 63(1392میلیون تن) باهم جمع و تقسیم بر دو گردید و عدد حاصل از لحاظ واحد
(برحسب هزار تن) با اعداد جدول  5همطراز شد که با تقسیم بر جمیعت سرشماری
 ،1395سرانه  6/2تن به ازای هر شهروند به دست آمد .سرانه بسیار باالی کالنشهر
تهران در انتشار دیاکسید کربن موجب شده است که این کالنشهر باالتر از
1

 .برای مثال ،نسبت سطوح نفوذناپذیر (فضاهای ساخته شده) به سطوح نفوذپذیر (ساخته نشده) در کل شهر

تهران از  0/59در سال  1367به  1/57در سال  1389رسیده و بیش از  2/5برابر شده است .در کل ،این شاخص
نشان دهنده افزایش بسیار زیاد وسعت مناطق تولید کننده جزایر حرارتی در فاصله زمانی  22سالهای است که
تفسیر پوشش سطح زمین شهر تهران در آن انجام گرفته است (مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران.)1392 ،
 . 2همچنین ،تغییرات فضای سبز شهری بر حسب هکتار در کالنشهر تهران طی دوره  22ساله (از سال  1367تا
 )1389نشان می دهد که  4000هکتار از وسعت این فضاها کاسته شده است که نرخ رشد آن  -28درصد است.
کاهش فضاهای سبز و باز شهری موجب کاستن از ظرفیت ترسیب کربن می شود (مرکز مطالعات و برنامهریزی
شهر تهران.)1392 ،
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کالنشهرهای بزرگ و پرجمعیتی چون ریودوژانیرو ،سئول ،بانکوک ،بوینس آیرس،
هنگکنگ و لندن قرار گیرد.

نمودار  - 5ردپای کربن بخشهای مصرفکننده سوختهای فسیلی در کالنشهر تهران در
سال 1392
جدول  -6مقایسه کالنشهرها بر پایه انتشار دیاکسید کربن برحسب سرانه از کمترین به بیشترین
رتبه

کالنشهرها

انتشار CO2
برحسب هزار تن

سرانه
انتشار

رتبه

کالنشهرها

(تن)

انتشار CO2
برحسب هزار تن

سرانه
انتشار
(تن)

1

داکا

4270000

0/63

9

بانکوک

42750000

5/46

2

سائوپائولو

15787796

1/40

10

یوکوهاما

21223008

5/77

3

ریودوژانیرو

11706000

1/85

11

برلین

19948000

5/82

4

بوگوتا

15921690

2/13

12

لندن

45234000

5/83

5

جاکارتا

33250000

3/47

13

هنگکنگ

42000000

5/91

6

سئول

50330356

4/76

14

تهران

53916524

6/20

7

ژوهانسبورگ

19819972

5/10

15

نیویورک

52774460

6/46

15683846

5/29

16

توکیو

67962395

7/65

8

بوینس
آیرس

(اسپیواک2011 ،1؛ و محاسبه نگارندگان برای کالنشهر تهران)

Spivak

1
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نتیجهگیری
شهرها بیشترین میزان انرژی جهان را مصرف میکنند و در پی آن مسئول نسبت
بزرگی از انتشار گازهای گلخانهای میباشند .رشد سریع جمعیت و فعالیت در
کالنشهرهای ایران همراه با تقاضای روزافزون انرژی (متکی بر سوختهای فسیلی)
موجب رشد شتابان انتشار گازهای گلخانهای شده است که در تغییر آبوهوای جهانی
تأثیر فراوان دارد.
هدف این تحقیق ،تحلیل رهیافت سنجش انتشار گازهای گلخانهای در نواحی
شهری (رهیافت تولید -مبنا و مصرف -مبنا) و مقایسه نظری آنها و سپس اجرای
روشهای یادشده در کالنشهر تهران است.
نتایج پژوهش نشاندهنده افزایش سرانه انتشار دیاکسید کربن در کالنشهر تهران
در یک بازه زمانی  10ساله است (سرانه  5.09تن به ازای هر شهروند در سال .)1395
اما در همین بازه زمانی ،نرخ رشد جمعیت تهران افزایش چندانی نداشته است .پس
میتوان گفت افزایش انتشار دیاکسید کربن در کالنشهر تهران صرفاً ناشی از افزایش
جمعیت نیست زیرا اندازه جمعیت بهخودیخود یک عامل مهم گرمایش جهانی نیست.
در سطح جهانی ،نواحی که باالترین نرخ رشد جمعیت را تجربه میکنند ،سطوح
پایینتری از انتشار گازهای گلخانهای را برحسب سرانه دارند .درحالیکه کشورهای
توسعهیافته با کمترین نرخ رشد جمعیت ،باالترین نرخ انتشار دیاکسید کربن را دارا
هستند (مرکز سکونتگاههای انسانی سازمان ملل)53 :2011 ،؛ بنابراین افزایش سرانه
انتشار در تهران ناشی از دگرگونی در سبک زندگی شهری است؛ زیرا سرانه تعداد سفر
نیز افزایش داشته و از  1/89سفر به ازای هر شهروند در سال  1385به  2/08و 2/98
سفر در سالهای  1390و  1395رسیده است .نتایج این بخش از پژوهش با نتایج
پژوهش براتی و سردرده ( )1392در کالنشهر تهران مطابقت دارد .همچنین با استفاده
از رهیافت مصرف -مبنا ،سرانه ردپای کربن در کالنشهر تهران محاسبهشده که عدد
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 7/77تن به ازای هر شهروند تهرانی به دست میآید؛ یعنی ردپای کربن هر شهروند
تهرانی  7/77تن در سال است که رقم بسیار باالیی است.
مقایسه دو روش خطمشی ( IPCCرهیافت تولید -مبنا) و ردپای کربن (رهیافت
مصرف -مبنا) گویای نتایج زیر است:
 )1ردپای کربن (رهیافت مصرف -مبنا) عالوه بر سوختهای فسیلی ،انتشار گازهای
گلخانهای حاصل از مصرف برق ،تصفیه و توزیع آب ،پسماند و فاضالب را نیز
محاسبه میکند درحالیکه خطمشی ( IPCCرهیافت تولید -مبنا) فقط انتشار حاصل از
سوختهای فسیلی را محاسبه میکند؛ بنابراین ،کاملتر و دربرگیرندهتر از خطمشی
 IPCCاست.

 )2از سوی دیگر ،ارقام بهدستآمده از خطمشی  IPCCدقیقتر است زیرا عالوه بر
ضرایب انتشار ،ارزش حرارتی خالص سوخت را نیز بهحساب میآورد و روشی
بینالمللی برای سنجش انتشار گازهای گلخانهای در مقیاس ملی و جهانی است.
 )3محاسبه ردپای کربن ،نیازمند پایگاه اطالعاتی دقیق و بهروز میباشد و برداشت داده
در این شیوه متکی به روشهای کتابخانهای و میدانی است که نیازمند صرف وقت و
هزینههای زیادی است.
 )4سرانه بسیار باالی کالنشهر تهران در انتشار دیاکسید کربن موجب شده است که
این کالنشهر باالتر از کالنشهرهای بزرگ و پرجمعیتی چون ریودوژانیرو ،سئول،
بانکوک ،بوینس آیرس ،هنگکنگ و لندن قرار گیرد.
 )5درنهایت ،هر دو رهیافت تولید -مبنا و مصرف -مبنا برای محاسبه انتشار گازهای
گلخانهای شهری موردنیاز هستند.
همچنین توصیههای کاربردی و سیاستگذاری شهری این پژوهش برای کالنشهر
تهران به شرح موارد زیر است:
 ایجاد نهاد مدیریت یکپارچه شهر و منطقه برای مسائل محیطزیست ،حملونقل وتوسعه شهری؛
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 تقویت مراکز چندگانه شهری در منطقه کالنشهری با تناسب بین جمعیت وفرصتهای اشتغال در هر یک؛
 اتخاذ سیاستهای دربرگیرنده ،جامع ،یکپارچه و کلنگر در مسائل حملونقل وتوسعه شهری و پرهیز از سیاستهای مقطعی ،موردی ،بخشی و جزءنگر؛
 اجرای طرحهای نوسازی مساکن موجود و توسعه جدید شهری برای افزایش کاراییانرژی در شهر؛
 کاربرد برنامهریزی کاربری زمین برای افزایش کارایی مصرف انرژی در بخشساختمان و حملونقل؛
 توسعه شهری در بافتهای قدیمی و نواحی تنزل یافته برای تشویق افزایش تراکم وتوسعه مختلط؛
 تلفیق برنامهریزی کاربری زمین با سامانه حملونقل ،همراه با اولویت دادن بهحملونقل عمومی؛
 اقداماتی با هدف افزایش تقاضا برای حملونقل عمومی ،پیاده و دوچرخه و کاهشتقاضا برای خودروها؛
 تعویض سوختهای فسیلی مورداستفاده ناوگان حملونقل عمومی و استفاده ازسوختهای پاک و انرژیهای تجدید پذیر.
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Abstract
Climate change is the result of human activities such as fossil fuel
consumption and land use changes. While cities occupy only two
percent of the Earth surface, they account for 71 to 76 percent of
global carbon dioxide emissions. Since the pattern of production and
consumption in the Iranian economy is based on fossil fuels, the
concentration of population and activity in metropolises has increased
the consumption of these fuels and the centralized emission of
greenhouse gases. The purpose of the present study is to analyze and
compare production-based and consumption-based approaches for
measuring greenhouse gas emissions in urban areas and then
implementing them in Tehran metropolis. The research method is
descriptive-analytical, and the data are collected through documentary
studies. The 1995 IPCC guidelines are used to measure greenhouse
gas emissions. The statistical population of the study is Tehran
metropolis and its fossil fuel consumption in a period of 11 years
(2005 to 2016). Tehran has high per capita emissions of greenhouse
gases, which is due to its pattern of production, distribution and
consumption based on fossil fuels and associated lifestyles. This has
turned the city into the largest emitter of these gases. The results of
calculations with the IPCC (Production-Based Approach) show a per
capita increase in the CO2 emissions of Tehran over a 10-year period
(4.94 and 5.09 tons per citizen in 2006 and 2016). Also, using a
consumption-based approach, the per capita carbon footprint of each
citizen emerges to be 7.77 tons per year. Finally, the carbon dioxide
emissions per capita of the city is compared with some other
metropolises in the world. The results show that the per capita
emissions in Tehran are higher than in other large metropolitan areas
such as Rio de Janeiro, Seoul, Bangkok, Buenos Aires, Hong Kong
and London.
Keywords: Greenhouse gases, Production-based approach,
Consumption-based approach, Tehran metropolis.
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