
 
 1399بهار و تابستان سال هشتم، شماره اول، 

 1399/ 23/04:  نهایی تأیید  تاریخ 07/1398/ 10: دریافت تاریخ
 133-166 صص:

 مقالة پژوهشی 
نواحی شهری   در ایگلخانه سنجش انتشار گازهای   هایرهیافت تحلیلی بر 

 (تهران شهرکالن مطالعه موردی: )
 ده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران انشک شهری، د   ریزی برنامه ، استاد گروه جغرافیا و  1صدیقه لطفی 

 یبهشت دیدانشگاه شه ی،شهر ریزیبرنامه و  ایجغراف یدکترا  آموختهدانش، نژاد محمد یعل

 چکیده  
های فسیلی و تغییرات کاربری زمین های انسانی مثل مصرف سوخت هوایی نتیجه فعالیتو آب  اتتغییر

تن  کهدرحالی است.   را  کره  احت  مس  درصد  2ها  شهرها    76تا    71انتشار    مسئول،  کنندمی اشغال  زمین 
جهانی    اکسیددی درصد   و    ازآنجاکه.  هستندکربن  تولید  برمبنای الگوی  ایران  اقتصاد  مصرف 
در  سوخت فعالیت  و  جمعیت  تمرکز  است،  فسیلی  مصرف    شهرهاکالن های  افزایش  این  موجب 
گلخانه  هاسوخت گازهای  متمرکز  انتشار  شدو  اای  حاضر،  ه  پژوهش  هدف  مقایسه ست.  و  تحلیل 
انتشار گازهای گلخانهمبنا در    -مبنا و مصرف   -تولید   هایرهیافت نواحی شهری و سپس  سنجش  ای 
است.  شهرکالن در    هاآن اجرای   توصیفی  تهران  تحقیق،  می  -روش  وتحلیلی  طریق    هاداده   باشد  از 

  هیئت راهنمای    از  ایگلخانه  گازهای  انتشار  زانمی  سنجش  . برایاندشدهگردآوری   ایکتابخانهمطالعات  
  زان یتهران و م  شهرکالن پژوهش،    یجامعه آمار.  است  شدهاستفاده  1995  2وهواآب   رات ییتغ  یدولت  نیب

سوخت  انواع  در    یلیفس  یهامصرف  زمان  کی آن  )  11  یبازه  است.  1395تا    1384ساله  شهر  الن ک ( 
های فسیلی و سبک زندگی مرتبط، سرانه  ف بر مبنای سوختمصرالگوی تولید، توزیع و   دلیل  بهتهران  

گلخانه گازهای  انتشار  در  بزرگ باالیی  به  را  آن  که  دارد  کرده  ای  بدل  گازها  این  انتشار  کانون  ترین 
خط   .است با  محاسبات  دولتی    مشینتایج  بین  تولید   وهواآب تغییرات    دربارهپنل  مبنا(   -)رهیافت 
سرا  دهندهنشان زمانی    شهرکالن کربن    اکسید دیانتشار  نه  افزایش  بازه  یک  در  است    10تهران  ساله 

در    09/5و    94/4 )سرانه شهروند  هر  ازای  به  از  1395و    1385  هایسال تن  استفاده  با  همچنین   .)
،  درنهایت .تن در سال به دست آمد 77/7 پای کربن هر شهروند تهرانی مبنا، سرانه رد -رهیافت مصرف 

دنیا مقایسه شد که نتایج نشان    شهرهایکالن تهران با برخی از    شهرکالن کربن    اکسید دی   سرانه انتشار
انتشار  می سرانه  که  از  کربن    اکسید دی دهد  باالتر  و    شهرهایکالن تهران  چون    پرجمعیتیبزرگ 

 بوینس آیرس، هنگ کنگ و لندن است.  ،ریودوژانیرو، سئول، بانکوک

 ای. تهران، گازهای گلخانه شهرکالن مبنا،  -مصرف رهیافتا، مبن  -تولید رهیافت کلیدی:  کلمات
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2. Intergovernmental Panel on Climate Change ( IPCC 1995 guidelines) 
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 مقدمه

  قط بوده است؛ اما ف  موردبحثاز اوایل قرن نوزدهم میالدی    هواوتغییر آبموضوع  

دهه   اطمینان    فنّاورانههای  پیشرفت  کههنگامی  1980از  با  تا  داد  اجازه  دانشمندان  به 

یک    عنوان به،  گویندسخنافزایش آن    ن وجو زمی  1ای بیشتری از تراکم گازهای گلخانه

های انسانی مثل  هوایی نتیجه فعالیتوآب  اتالمللی ظهور کرد. تغییرنگرانی فراگیر بین

سوخت برای  مصرف  آن  پیامدهای  که  است  زمین  کاربری  تغییرات  و  فسیلی  های 

شدن  آب  هوا،  وای در موارد گرم شدن آبسابقههای انسانی شامل بالیای بیسکونتگاه

قطبی،  یخ سیالبسالیخشکهای  آتش،  و  شدید  جنگلهای  مراکز    2ها سوزی  است. 

زیرساخت و  صنایع  جمعیت،  باالی  تمرکز  با  از  شهری  ناشی  اثرات  شدیدترین  با  ها، 

(. بین 2011،  3های انسانی سازمان ملل مرکز سکونتگاه)هوایی مواجه هستند  وتغییر آب

از  سط   میالدی،  2005تا    1950  هایسال  توسعه شهرنشینی  تا    20ح  درصد    49درصد 

های  ز مصرف سوختمنتج ا  گازکربنیکافزایش پیدا کرد، این در حالی است که انتشار  

حدود   تا  جهان  در  )  500فسیلی  یافت  افزایش  سکونتگاهدرصد  انسانی  مرکز  های 

 (.15: 2016سازمان ملل، 

  ،هوایی در نواحی شهریویر آبتغیمنجر به    ایِمنبع انتشار گازهای گلخانه  ترینمهم

از  با مصرف سوخت )بیشتر  برق  برای  انرژی  تولید  مرتبط است که شامل  فسیلی  های 

کارب سنگزغال  نفت(،  و  گاز  انواع سوخت،  حملرد  در  در  نوها  انرژی  از  استفاده  قل، 

گرمایش، سرمایش،  ساختمان برای  تجاری  و  نیز    وپزپختهای مسکونی  این  انتشار  و 

باشد. از طرف دیگر، تغییر در الگوهای استفاده  از تولیدات صنعتی و پسماند می  زهاگا

 
گلخانه  1 مهم  گاز  فعالیتچهار  توسط  که  )ای  کربن  اکسید  دی  تولید می شود شامل،  انسانی  متان  2COهای   ،)

(4CH  اکسید نیتروژن ،)O)2(N    می باشند که در این بین دی )و هالو کربن ها )هیدروفلور کربنها و پرفلورکربنها

 (.  Un Habitat, 2011ی است )ان گاز گلخانهاکسید کربن مهمتری
های کاترینا، سندی در آمریکا،  سابقه یاد می شود. برای نمونه طوفانشواهد این امر در بیشتر نقاط دنیا با واژه بی  2

جنگل سوزی  آتش  آسیا،  شرق  جنوب  در  بیهایان  سیالبهای  استرالیا،  و  روسیه  پاکستان،  های  تایلند،  در  سابقه 

 (. 1393هوا است )محمدنژاد و صرافی، وامدهای ناگوار تغییر آبپی اهدی بره همه اینها شوبرزیل ک
3 Un Habitat 
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طبق است.  دخیل  امر  این  در  نیز  اراضی  کاربری  یا  شهرها  در  زمین  گزارش    از 

درصد انتشار گازهای    70تا    40بین  ،  2011های انسانی سازمان ملل در سال  سکونتگاه

شهرهاست  ای  گلخانه از  فعالیتناشی  انسان  هاکه  است ی  دخیل  آن  مرکز  )  در 

ملل،  سکونتگاه سازمان  انسانی  تنها    که درحالی،  (2011های  مساحت    2شهرها  درصد 

کربن   اکسیددیدرصد    76  تا  71انتشار    مسئول   ،(4:  2018،  1تو )  شوندمیزمین را شامل  

می تغییر  ؛  700:  2012،  2انرژی   المللیبین)آژانس    باشند جهانی  دولتی  بین  هیئت 

 (. 4: 2014، 3وهوا آب

دهه در  شهرنشینی  موجب  روند  کشورمان  در  اخیر  گسترش  شکلهای  و  گیری 

داده  شهرهاکالن طبق  است.  ایران شده  شهری  شبکه  سال  در  در  ایران  آمار  مرکز  های 

بزرگ کشور به ترتیب جمعیت عبارت از تهران، مشهد، اصفهان،    شهر کالنشش    1395

هزار    برحسب، میزان مصرف بنزین موتور )1در نمودار    .ندابوده   4کرج، شیراز و تبریز 

  هاستان مقایسه شد  هر   کل شهرهایبزرگ ایران با مصرف    شهرهای کالنلیتر( برخی از  

آمار مصرف    دهندهنشان  ،که  به  شهرهاکالنفزونی  شهرهای  نسبت  استان    هر  مجموع 

  شهرهایکالنای در  هخانعوامل انتشار گازهای گل  ترینمهمکه این امر یکی از    باشدمی

است. سایر    شهرکالنمیان    این  در  ایران  با  مقایسه  در  زیاد  بسیار  فاصله  با  تهران 

درصد بنزین موتور را در میان شهرهای استان تهران مصرف    77کشور،    شهرهایکالن

تنها    کهدرحالی  ،کرده استان  شهرهای  سایر  می  23سهم  الگوی    ازآنجاکه باشد.  درصد 

و   سوخت  رف صم تولید  مبنای  بر  ایران  و  اقتصاد  جمعیت  تمرکز  است،  فسیلی  های 

کانون این  در  مصرف سوختفعالیت  افزایش  موجب  متمرکز  ها  انتشار  و  فسیلی  های 

این نکته  گازهای گلخانه به مبانی و تجارب جهانی، ذکر  توجه  با  البته،  ای شده است. 

از   ناشی  فوق  مشکل  که  است  شهرنش  ماهیتضروری  نیست،    شهرکالنو    ینیپدیده 

 
1 Tu 
2  IEA (International Energy Agency)  
3 IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change)  

و   1260196اصفهان  و  3001184مشهد  و    8693706جمعیت کالنشهرهای مذکور به ترتیب عبارتند از : تهران     4

 1558693و تبریز  1565572و شیراز  1592492کرج
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این   س،  هاکانونبلکه  و  مصرف  الگوی  کننده  مبنای  متمرکز  بر  ناپایدار  زندگی  بک 

 ای در کشور هستند.ای فسیلی و انتشار گازهای گلخانههسوخت

 

 
با مجموع مصرف کل شهرهای   شهرهاکالنمقایسه میزان مصرف بنزین موتور  -1نمودار 

تر( لی هزار برحسب)1393استان در سال   
 (1393نفتی ایران،  هایفراوردهمأخذ: )شرکت ملی پاالیش و پخش 

 

خودروهای   مالکیت  سرانه  افزایش  نیز  و  تهران  شهر  جمعیت  روزافزون  افزایش 

حمل ناوگان  در  فرسوده  خودروهای  تردد  کیفیت  وشخصی،  بودن  پایین  شهری،  نقل 

و   الگوی    طورکلیبهسوخت  با  فقدان  سازگار  بخشد  تزیسمحیطمصرف  های  ر 

  شهرکالناداری منجر به مصرف باالی سوخت در    -مختلف صنعتی، خانگی و تجاری

است.   شده  بخش  عمدهتهران  سوخت  کننده مصرفترین  فسیلیانواع  بخش    ،های 

ی فسیلی در  هادرصد مصرف سوخت  70است که بیش از  خانگی، تجاری و عمومی  

 (.52: 1390ریزی شهر تهران، مهمطالعات و برنا  مرکزگیرد )این بخش صورت می
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مبنا و    -ای وجود دارد: یکی تولیدبرای سنجش انتشار گازهای گلخانه  رهیافتدو  

و   4؛ جاکوب 2016و همکاران،    3؛ فان2010،  2دیویس و کالدیرا )  1مبنا   -دیگری مصرف

مبنا    رهیافت.  (2014همکاران،   آبتولید  تغییر  کنوانسیون  با  واز  ملل  سازمان  هوای 

انتشار تفااس فهرست  از  گلخانه  گرفتهنشئت  5ده  گازهای  تولید  بر  بخشکه  از  های  ای 

دارد تکیه  آن ریشه در خط  مختلف  بین    هیئت از    شدهارائهمشی  و همچنین محاسبات 

 (. 58: 2011انسانی سازمان ملل،  هایگاهسکونت)مرکز  دارد 6وهوا آبدولتی تغییر 

اکولوژیک و نیز مفهوم ردپای اکولوژیک  نئو مبنا ریشه در اقتصاد    -مصرف  رهیافت

 شدهاستخراجداشته که اخیراً رهیافت ردپای کربن نیز از آن  (  1996،  7)واکرناگل و ریز 

همکاران،    است  و  کربن  (2006)واکرناگل  ردپای  بیشتر  تأکید  غیرمستقیم   بر.  انتشار 

و محصوالت  از  که  خدمات  ناشی  است    تند نیس  کنترل قابلمستقیم    طوربه  مصرفی 

آپول و  ا.  (2013،  8)فرانچتی  ضروری  نکته  این  گازهای  ذکر  انتشار  سنجش  که  ست 

انتشارها گلخانه فهرست  طریق  از  کامالً    9ای  کربن  ردپای  هستند.    باهمو  متفاوت 

ا تغییر آبفهرست  کنوانسیون  توسط  سازمونتشارها  انتشارهوای  برای  ملل  گازهای    ان 

معین  در  های مختلف  بخش  برحسبای  گلخانه  شدهتعریفدرون یک مرز جغرافیایی 

اکولوژیک    اما  ،است ردپای  مفهوم  از  کربن  گازهای    برو    شدهگرفتهردپای  انتشار 

تأکید  گلخانه دارد،  ارتباط  خدمات  و  کاالها  مصرف  با  که  منشأ    ؛کندمیای  بنابراین، 

  شود.می  رکد  رمبنا بهت   -ز طریق استفاده از ارزیابی مصرف ای اتشار گازهای گلخانهان

می اکولوژیک،  ردپای  با  ارتباط  بیش  گفتتوان  در  ثروتمند  کشورهای  ظرفیت    که  از 

از   زمین  کره  می  سهمشان تحمل  تحلیل    طوربهو    کننداستفاده  از  استفاده   مشابه، 

 
1 Production-based versus consumption-based approaches 
2 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 
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گلخ  -مصرف گازهای  انتشار  کمک  انهمبنای  کشورها،    کندمیای،  که  شود  روشن  تا 

  هوای جهانی نقش دارند وشان در تغییر آبسهم عادالنه  ر از بیشت  ،ری و افرادنواحی شه

 (. 450: 2007، 1؛ بتسیل و باکلی 58: 2011انسانی سازمان ملل،  هایگاهسکونت)مرکز  

ای در نواحی شهری  سنجش انتشار گازهای گلخانه  رهیافتتحلیل  ،  هدف این مقاله

و مصرف  -تولید  های رهیافتشامل   نظ   -مبنا  مقایسه  و  اجرای    ها نآری  مبنا  و سپس 

 تهران است.  شهر کالنیادشده در  هایروش

هوایی مورد  وباید نقش شهرها را در تغییرات آبدالیل متعددی وجود دارد که چرا  

اینکه،     ها آنها که به شهرها و کارکردهای  طیفی از فعالیتمالحظه قرار دهیم: نخست 

نقل،  وهای مرتبط با حملد. فعالیتدارن  ای نقشوابسته هستند در انتشار گازهای گلخانه

شهرک و  شهرها  مرزهای  درون  که  صنعتی  تولیدات  و  انرژی  رخ  مصرف    دهندمیها 

غذا، آب و   هایجریاندارند. مراکز شهری، به ای نقش مستقیماً در تولید گازهای گلخانه

از ارج  ای در خاست به انتشار گازهای گلخانهکاالهای مصرفی متکی هستند که ممکن  

شهر   شودمحدوده  ساکنمنجر  خانوارهای  و  افراد  این،  بر  عالوه  شهری،  .  مناطق    در 

نسبی    ، تحلیلی از اثراتطورکلیبه  .کنندمیطیف وسیعی از کاالها و خدمات را مصرف  

 هوایی است. وآب اتدرک نقش نواحی شهری در تغییر  ها گامی مهم دراین فعالیت

گازهدوم،   انتشار  میزان  گسنجش  مختلفلخانهای  شهرهای  در  برای  پایه  ،ای  ای 

فراهم  مقا شهرها  ظرفیت  کندمییسه  رقابت  تا  برای  میان    شهریبینهایی  همکاری  و 

، دادهخود قرار  کار  هوا را در دستور  وای که تغییر آبآید. الگوی توسعهبه وجود    هاآن 

 اهمیت روزافزون د و  آورهای بیرونی فراهم میگذاریهایی برای جذب سرمایهتظرفی 

المللی فراهم  ا برای یادگیری و تسهیم دانش بینفضایی ر  و  المللیهای شهری بینشبکه

 . سازدمی

اساسی در شناسایی    و  ، گام اولیههواییوآبسوم، ارزیابی نقش شهرها در تغییرات  

های صنعتی و و تمرکز فعالیت  های بالقوه است. رشد روزافزون جمعیت شهری حلاهر

 
1 Betsill and Bulkeley 
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ادی در این نواحی، بدین معنی است که شهرها باید پیشتاز کاهش انتشار گازهای  اقتص 

 باشند. ای هگلخان 

اهمیت  چهارم موضوع  این  تولید،  تحلیل  میان  تفاوت  که  تحلیل    -دارد  با  مبنا 

گلخانه  -مصرف گازهای  انتشار  در  گردد.ای  مبنا  ارزیابی  مشخص  نقش  بیشتر  از  ها 

های درون مرزهای  انتشار ناشی از فعالیت  برهوایی،  وآبت  ییرا شهرها یا کشورها در تغ

دارد.مبنا(    -تولید  رهیافتبا قلمرو مشخص ) انتشار    رهیافتهمچنین،    تکیه  در  دیگر 

الگوهای مصرف افرادمبنا  -مصرف  رهیافتای )خانهگازهای گل  به  ، یعنی  توجه دارد  ( 

کند  میکنان شهری را برآورده ی ساهای کشاورزی و صنعتی که نیازهابسیاری از فعالیت

های انسانی  )مرکز سکونتگاه  شودزهای شهری یا حتی کشوری انجام میدر خارج از مر

 (. 2010و همکاران،  1سازمان ملل   زیستمحیط؛ برنامه  33: 2011سازمان ملل، 

ای در  پروتکل کیوتو که متمرکز بر کاهش انتشار گازهای گلخانه  برخالف ،  درنهایت

بینملی  مقیاس   ت هالمللی بودو  نیز،  به مقیاس محلی  توجه کرده است.    وافقنامه پاریس 

مواد   در  نمونه،  ب  8و    7برای  توافقنامه  آب  راین  تغییرات  با  سازگاری  هوایی  وبحث 

گلخانه  طوربه گازهای  انتشار  کاهش  رهیافت  با  تأکید  برابر  مرکز  )  است  شدهای 

ملل،  سکونتگاه سازمان  انسانی    دهنده کاهشاقدامات  تاکنون  اگرچه    (.3:  7201های 

آب خطرناک  بودهوتغییرات  ناامیدکننده  ملی  و  جهانی  سطوح  در  شهرها  هوایی  اما   ،

گلخانه  عنوانبه گازهای  انتشار  کاهش  برای  اقدام  جهت  مناسب    ایمقیاسی 

 (.1798: 2017و همکاران،  2)نورث  اندشدهشناخته

مطالب   به  توجه  اشدهمطرحبا  در  مقایسه    دامه،  و    -تولید  هایرهیافتبه   مبنا 

 شود.پرداخته میای در نواحی شهری زهای گلخانهمبنا برای سنجش انتشار گا -مصرف

حی شهری در انتشار گازهای  مبنا برای ارزیابی نقش نوا  -تولید  رهیافتاستفاده از  

میگلخانه نواحای  شود.  غیرمنطقی  و  منفی  اثرات  ایجاد  به  منجر  شهتواند  قادر ی  ری 

گلخان گازهای  انتشار  بود  ط هخواهند  از  را  خود  محدودیتیرای  ایجاد  برای  ق  هایی 
 

1 UNEP  
2 North  
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کنند؛  زیادی از این گازها را منتشر می  )مانند صنایع سنگین( که میزان  کنندهآلودهصنایع  

فعالیتایجاد مشوقو   برای  از گهای الزم  پاک که میزان کمتری  اقتصادی  را  های  ازها 

می برتر(  کنندمنتشر  تکنولوژی  با  صنایعی  دهند،  )مانند  مواردی    .کاهش    هم در 

انتقال    توسعهدرحال کشورهای    خود را به سایر  کنندهآلودهصنایع    ،یافتهتوسعهکشورهای  

کار    ؛دهندمی نیروی  هزینه  که  قوا  ترارزانجایی  به    ی کمتر  گیرانه سختنین  و  نسبت 

 (.9200 ،1)هرتویچ و پیترز  زیست وجود داردمحیط

است هوا  وآبتغییر    ،وجودبااین فراگیر  جهانی  پدیده  معین   که  یک  مقادیر  انتشار 

بدون توجه به    ؛کندهوای جهانی ایفا میوآبکربن همان اثرات مشابه را در    اکسیددی

انتشار    کنندهتعیینبنابراین، عوامل    ؛شوندمیدنیا تولید    کجایاینکه این گازها در   برای 

مصرفانهگلخگازهای   تقاضای  عالقه  ای،  خاصی  محصوالت  به  که  است  کنندگانی 

تغییر   نواحی شهری در  ارزیابی نقش  این صورت،  انعکاس  هوا  وآبدارند. در  نیازمند 

-استفاده از سیستم تولید.  کنندمیرا مطرح  که این تقاضاها    است  ردمیمکان زندگی م 

تغییر   در  شهری  نواحی  نقش  ارزیابی  برای  غفیی  هواوآبمبنا  سبک  موجب  از  لت 

انتشار  عامل اصلی میزاشود که  زندگی پرمصرف افراد می ای  گازهای گلخانهناپایدار  ن 

بر عالوه  گلخانهآن  است.  گازهای  انتشار  تحلیل  از  ،  استفاده  با  شهری  مقیاس  در  ای 

  خصوص بهشکاف و کمبود اطالعات مناسب    همچون  مشکالتیبا  مبنا    -تولید  رهیافت

جغرافیایی  مختلف    هایمقیاسوجود اطالعات متفاوت در    ،توسعهدرحال های  در کشور

انسانی  مرکز سکونتگاه)  مواجه است  زمان  درگذرتغییر مرزهای سیاسی شهرها    و های 

 (.58: 2011سازمان ملل، 

مختلف برای    مبنا موجب آشفتگی در تشخیص مسئولیت شهرهای  -تولید  رهیافت

گلخانه گازهای  پایه  د.  وش ای میتولید  اقتصاد  که  مبنای خدمات    هاآندر شهرهایی  بر 

به مصرف  2)شهرهای خدماتی( انتشار مربوط  تولید  مهم  ، است،  به  مربوط  انتشار  از  تر 

مانند  )ای  مراکز تولیدی موفق در انتشار گازهای گلخانه  سهیم بودن، در  درنتیجهاست.  
 

1 Ertwich and Peters 
2 Service-oriented cities  
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های خدماتی ثروتمند  شهر  نقش  کهدرحالیشود،  چین( اغراق می  ایجینگ و شانگهایب

از شهرها) بسیاری  اروپا  ی که شامل  و  گازهای  آمریکای شمالی  انتشار  در    ایگلخانه( 

تا    کندمیمبنا تالش    -مصرف  رهیافت در مقابل،   .(2004،  1داکال)  شودمینادیده گرفته  

را   گازها  انتشار  کند.  روشی جامعبا  منشأ  ارزیابی  نوع ستر  بهاین  منجر    یستم محاسبه 

که بر    شود می  توسعهدرحال ای در کشورهای  تری از انتشار گازهای گلخانهان پایینمیز

راهبردها  تا   قرار گیرد موردتوجهیافته  وسعهکشورهای ت  در مصرفمیزان   این اساس باید 

های  )مرکز سکونتگاه  اتخاذ گرددی  اجهت کاهش انتشار گازهای گلخانه  ییاهو سیاست

 (. 2: 2007، 2بای ؛ 59  :0112انسانی سازمان ملل،  

می  -مصرف  رهیافت همچنین  م   عنوانبهتواند  مبنا  جهت  جهانی  حدودیت  مبنایی 

تغییر  انتشار گازهای گلخانه از  برآوردها    طبققلمداد شود.  هوایی  وآبای و جلوگیری 

گلخانه  شودمی  بینیپیش گازهای  سالیانه  انتشار  از  که  باید  جهانی  تن    50ای  میلیارد 

به    سیداکدی پایان سال    20کربن  تا  تن  این امر بدین معنی    یابد.کاهش    2050میلیارد 

باید   جهان  در  افراد  کربن  ردپای  که  از  به  متوسط    طوربهاست  در سال    2/2کمتر  تن 

 برسد. 

هوایی و هم از قربانیان  وبنابراین، جمعیت شهری، هم از عوامل اصلی تغییرات آب

تغیی  پذیرآسیب این  برابر  مداوم  6:  2018تو،  )  باشندمیرات  در  رشد  به  توجه  با   .)

مهاجرت روستا  جمعیت،  نواحی    -های  )الحاق  شهرها  فیزیکی  توسعه  و  شهری 

میلیارد نفر دیگر به جمعیت   5/2که    رودمیپیراشهری به درون محدوده شهرها(، انتظار  

که   شوند  اضافه  جهان  نیجریه  بیندراینشهری  و  چین  هند،  کشور  سه    37  ل ئومس، 

تولید   و  انرژی  مصرف  سهم  افزایش  موجب  روندها  این  هستند.  رشد  این  درصد 

 (. 139: 2017و همکاران،  3)کولن براندر  شودمیدر نواحی شهری   ایگلخانهگازهای 

 
1 Dhakal 
2 Bai 
3 Colenbrander  
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خصوصاً    ،یک شهر تأثیر مهمی روی جایگاه سبز بودن آن شهر دارد  1ردپای غذای 

انرژی   میزان  فرایند    شده استفادهاگر  مکانوحملدر  از  غذا  به نقل  دوردست  های 

شهری   شود؛بازارهای  گرفته  نظر  اروپایی    مثال عنوانبه  در  شهرهای  در  غذا  عرضه 

سازمان    زیستمحیط)برنامه    درصد از کل ردپای اکولوژیک است  30  مسئول  تنهایی به

که  (.  476:  2011ملل،   معنا  این  غذایی  به  مواد  مصرف  نقش  نشانگر  اخیر  تحقیقات 

گلخانه  هرهاش گازهای  انتشار  است در  برای  فراکه    ای  غذا  توزیع  و  تولید  یند 

ر  کنندگان شهری از مقادیر زیادی انرژی استفاده کرده که این امر منجر به انتشامصرف

گلخانه توسعه  هامیوه  .شودمیای  گازهای  کشورهای  در  که  سبزیجاتی  مصرف  و  یافته 

بین  می مسافتی  اغلب  از  4000تا    2500شوند  ت   کیلومتر  )مزرعه(  تولید  مکان  مکان  ا 

یک رژیم غذایی که از اجزای    دهدمیکنند. تحقیقات نشان  ( را طی میهامغازهمصرف ) 

باالتر  می  ،است  شدهتشکیلوارداتی   انرژی  برابر مصرف  انتشار    همچنینو  تواند چهار 

گلخانه معاگازهای  غذایی  رژیم  به  نسبت  بیشتر  مقی  کهآندل  ای  مدر  تولید  اس  حلی 

ظرفیتمی باشد.  داشته  مصرف  شود  و  تولید  محلی  های  مقیاس  در  شهر  غذایی  مواد 

انتمی کاهش  به  منجر  و  بخشیده  ارتقاء  را  انرژی  کارایی  گلخانهتواند  گازهای  ای  شار 

موجب کاهش مسافت طی شده  کشاورزی که    های روش، برخی از  آنشود. عالوه بر  

محصوالت  مانند استفاده از گلخانه برای پرورش  شود،  ی مینقل مواد غذایوبرای حمل

عرض در  میگرمسیری  معتدل،  جغرافیایی  بیشتری  های  اثرات  انتشار    برتواند  کاهش 

، 2)پیترز   باشد  ای نسبت به حمل این غذاها از فواصل دوردست داشتهنهگازهای گلخا 

2008 .) 

ه نقش افراد و نواحی  ست ک مبنا در ارتباط ا  -مصرف  رهیافت های مختلفی با  چالش

تغییر   در  را  اما  کندمیلحاظ  هوایی  وآبشهری  و   تواندنمی؛  آب  تغییرات  کاهش  در 

 (. 59:  2011های انسانی سازمان ملل،  مرکز سکونتگاه) هوایی نقش بسزایی داشته باشد 
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گلخانهاگر   گازهای  اختصاص انتشار  یا شهرها  به کشورها  این    نیابد   ای  که  )جایی 

میمنتشگازها   هستنر  گازها  این  انتشار  موجب  که  مردمی  مصرف  به  بلکه  د  شوند( 

انتشار گازهای    در اینتغییر خواهد یافت.    ها نگرش  داده شود،اختصاص   نوع نگرش، 

کارخانه  گلخانه این  که  مکانی  به  فوالد  کارخانه  از یک  اختصاص  ای  دارد  قرار  آن  در 

  کنند میخرند و استفاده  کاالها را می  این  کونت افرادی کهشود بلکه به محل سداده نمی

میاختص محاسبه(5:  2010،  1)سترثویت   یابداص  سیستم  چنین  از  استفاده  بدین  .  ای 

معنی است که شهرهای ثروتمندی مانند لندن، نیویورک و توکیو بیشترین میزان انتشار  

ای دیگری  در ج یی که دارند زیرا بیشتر کاالها خود سرانه  برحسبای را گازهای گلخانه

این کشورها  ساخته می در  این شهرها مصرف  شوند،  مین  ه  به  .شودمیتوسط ساکنان 

گلخانه گازهای  انتشار  مسافرترتیب،  شخص  به  سفر،  از  ناشی  گازهای  و    ای  انتشار 

کشاورزی  زدایی به شخصی که محصوالت  های کشاورزی و جنگلبخش  درای  گلخانه

می مصرف  میرا  اختصاص  تحیابدکند  ممکن.  شهرها  شمایی،  چنین  تأثیر  است    ت 

اگرچه این رقم    درصد   60حدود  در  ای  مسئول انتشار گازهای گلخانه باشند،  بیشتر  یا 

باشد زیرا بیشتر این انتشارها از یک جمعیت نسبتاً کوچکی از    کنندهگمراهممکن است  

زندگی   سبک  که ساکنانی با   یی، یعنی ثروتمندترین شهرهاشودمیشهرهای جهان ناشی  

 (.9:  2010سترثویت،  پرمصرف دارند )

جدول   مصرف  -تولید  رهیافت   های تفاوت،  1در  برابر  در    برحسب مبنا    -مبنا 

 های مختلف تشریح شده است. بخش

 

 

 

 

 

 
1 Satterthwaite 
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مبنا در زمینه انتشار  -مبنا در برابر مصرف -چارچوب نظری مقایسه رهیافت تولید  -1جدول 
 ی ای شهرگازهای گلخانه

 مبنا  -مصرف رهیافت مبنا -تولید رهیافت ها بخش

 عرضه انرژی 

گلخانه گازهای  عمده  از بخش  ای 
با    یهاینیروگاه فسیلی   هایسوختکه 
می ناشی  کار  از شودمیکنند  بسیاری   .

بزرگ خارج از این نیروگاه های فسیلی 
قرار شهری  انتشار   نواحی  اما  دارند 

ای ناشی از مصرف برق گازهای گلخانه
به این نواحی   ی شهریدر نواح معموالً 

 یابد. اختصاص می

کنندگان  تولید انرژی به مصرفای ناشی از  گازهای گلخانه
ابراین رشد انتشار گازهای  یابد، بنانرژی/برق اختصاص می

شود؛  افزایش مصرف انرژی تحریک می  وسیلهبهای  گلخانه
گلخانه گازهای  جهت  انتشار  انرژی  مصرف  از  ناشی  ای 

ت  و  خدحتهیه  مصرفویل  به  اختصاص  مات  کنندگانی 
 کنند. ه این کاالها و خدمات را مصرف مییابد کمی

 صنعت 

رشد میزان تولید؛ رشد شدت استفاده از 
صنایعی  یافتن  اهمیت  تولید؛  در  انرژی 

ک تولید  به  گازهای که  انتشار  با  االهایی 
)مانند گلخانه دارند  اشتغال  زیاد  ای 

 خودروسازی(. 

از صنایع و  هگلخان ی  هاانتشار گاز تولید مواد و مصالح ای 
شرکت به  میدیگر  تولید  را  آن  که  اختصاص  هایی  کنند 

مصرفنمی به  بلکه  محصوالت  کنندگیابد،  نهایی    ها آنان 
محرک افزایش   ،یش مصرفیابد، بنابراین افزااختصاص می

 ای است. انتشار گازهای گلخانه

جنگلداری و  
 کشاورزی

مراکز   از  دابسیاری  نواحی شهری  رای 
جنگلی  پشتی  و  کشاورزی   فراوانی بان 

بیشتر    هستند؛ نواحی   هاآناما  شامل 
می گسترده  منظر روستایی  از  شوند، 

ای مبنا، گازهای گلخانه  -رهیافت تولید
کشاورزی   وسیلهبهکه   و  جنگلداری 

روستایی   شودمیتولید   نواحی  به 
 . یابدمیاختصاص 

گلخانه گازهای  از  انتشار  نواحی   هابخشاین  ای  به  دیگر 
ن اختصاص  به  روستایی  بلکه  تولید(،  )مکان  دارد 

مصرف  کنندگانمصرف را  بخش  این  محصوالت  که  ی 
میمی اختصاص  شهری(؛  کنند  نواحی  )بیشتر  لذا  یابد 

انرژی شدیداً  تجاری  همچنین    برشده  -کشاورزی  است؛ 
ثروتمند دارای انتشارهای بسیار    هایگروههای غذایی  رژیم

کاالهای  باالیی   )شامل  باالی  واردشدهاست  مصرف   ،
 گوشت و غیره( 

 نقل وحمل

شخصی؛  خودروهای  از  استفاده  رشد 
سوخت   مصرف  متوسط  در افزایش 

افزایش  شخصی؛  خودروهای 
مورد  مسافرت این  )البته  هوایی  های 

ممکن است به نواحی شهری اختصاص 
 نیابد( 

ناش انتشارهای  بر  تولیدعالوه  رهیافت  از  انتشار    مبنا،  -ی 
گلخانه با  گازهای  رابطه  در  سوخت  مصرف  از  ناشی  ای 

خود   به  شهری،  نواحی  از  بیرون  به  مردم   هاآنمسافرت 
مسافرت    یابدمیاختصاص   شامل  امر  هم  )این  هوایی 

نگرانیشودمی همچنین  گازهای  (؛  انتشار  برای  هایی 
سرمایهگلخانه از  ناشی  در  ای    های زیرساختگذاری 
 وجود دارد. لی هم  قنوحمل

  هایساختمان
تجاری و  
 مسکونی

سوخت از  استفاده  یا رشد  فسیلی  های 
یا  گرمایش  برای  برق  مصرف  رشد 

و فضا  و   سرمایش  روشنایی  برای  یا 
 .خانگیلوازم

بر تولید  عالوه  رهیافت  از  ناشی  مبنا،    -انتشارهای 
از ساختمان یا نگهداری  انتشارهای ناشی  سازی و حفاظت 

ساختم ناز  را  مصالح ان  )مانند  کرد  اضافه  باید  یز 
 (. مورداستفاده
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پسماند و  
 فاضالب

-پسماندهای انرژیحجم در حال رشد 
 بر 

جامد  پسماندهای  رشد  حال  در  انتشار   حجم  با  مایع  و 
گلخانه مصرفگازهای  به  انتشارها  این  که  ای؛  کنندگانی 

یابد نه به خود زباله  ماندها را تولید کردند اختصاص میپس
 دفن زباله  یا مکان

بخش عمومی  
 و حکمروایی

 
 

 بدون اطالعات 

برای جذب سرمایهتمرکز دولت   گذاری جدید های شهری 
به پراکنده   گذاری عظیم در رویی شهری و سرمایهکه منجر 

دغدغه  شودمی  سازیراه به  کمتر  ارتقای و  چون  هایی 
گل گازهای  کمتر  انتشار  و  انرژی  توجه  خانهکارایی  ای 

 د.شومی
 (548: 2009رثویت، ست)

 

و حکمروایی شایسته سیستم مدیریت  دارای  انتشار    ،شهرهای  برای کاهش  کانونی 

گلخانه شهرهای  گازهای  ثروتمندترین  در  مطلوب  مسکونی  نواحی  بیشتر  هستند.  ای 

نیاز به گرمایش و   توانندمیهای باالیی هستند که  جهان دارای اشکال ساختمانی و تراکم

دهند که معمواًل این نیاز در نواحی روستایی و حومه شهرها بیشتر  ا کاهش  سرمایش ر

پیاده  آن  در  که  دارند  متراکمی  مراکز  اروپایی  شهرهای  بیشتر  و است.  روی 

تهیه    سواری دوچرخه که  جاهایی  خصوصاً  است،  ترجیح  قابل  ساکنان  بیشتر  برای 

برای   بیشتر  روزمره  اسراف  سواراندوچرخهو    هاپیادهکاالهای  شهرهای  هم  بیشتر  ت. 

توانند مالکیت و استفاده باالیی دارند که می  باکیفیتنقل عمومی  وسیستم حمل  ،اروپایی

و خدماتی   امکانات  تمرکز  دهند. همچنین، شهرها محل  را کاهش  اتومبیل شخصی  از 

  هستند که در کیفیت بسیار باالی زندگی نقش دارد که این امر نیاز به مصرف باالی مواد 

 .(11: 2010دهد )سترثویت، ای مصرفی را کاهش میو کااله 

زیرساخت   شهری،  زمین  کاربری  بین  رابطه  آبنقل  و حملبنابراین،  هوا  وو 

شامل  چرخه را  بازخوردی  مقیاس  شودمیهای  در  مختلفکه  کالبدی  محلی، )  های 

که    طور انهمهای زمانی کوتاه و بلندمدت بسیار مهم است.  و دوره  (ای و جهانیمنطقه

است، هدف پایداری  نقل  وحملهدف اصلی چرخه بازخورد کاربری زمین و    ،دسترسی

، کیفیت  نقلوحملنیز خطاب قرار دادن بازخوردهای متعدد بین فرم شهری، زیرساخت  

 هواست.وو تغییر آب هوا، سالمتی 
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توجه   مردم()ها  الگوی جریان  1نمودار شماره  به  با  و  کاالها، خدمات  در    حرکت 

تعیین  نقل  وحملنظام    وسیلهبهشهری    نقلوحملم  نظا  زمین  کاربری  این .  شودمیو 

و هم از طریق منابعی که در نقلی  وحملاز طریق فراهم کردن نوع خدمات  هم  تغییرات  

می مصرف  خدمات  این  کردن  می  ،شودفراهم  الگوی  صورت  همچنین،  این  گیرد. 

در  طول در    را  تغییراتی  ،جریان و نقل  وملحنظام    زمان  واقعی  جریانات  به  پاسخ  در 

را  نقل  وحملها خدمات جدید  زیرا کارآفرینان و دولت  شود،میموجب    شدهبینیپیش

می زیرساختتوسعه  یا  میدهند  اصالح  را  موجود  در  های  متقابل  الگوهای  این  کنند. 

زمیننقل  وحملنظام   کاربری  گازهای    کنندهتعیین  ،و  انتشار    هستند. ای  گلخانهمیزان 

هوای محلی  وو کاربری زمین در تغییر آبنقل  وحمل، نقش تسهیالت نظام  آنعالوه بر  

هوا پیامدهایی را  وخالصه، تغییر آب  طوربهدهد.  از طریق جزایر گرمایی شهری رخ می

و   1)مه روترا   شهری و کاربری زمین شهری و بالعکس خواهد داشتنقل  وحملنظام    بر

 (. 148 :2011، همکاران

خصوص   خارجی    هایپژوهشپیشینه  در  و  سردره  ؛  شدهانجامداخلی  و  براتی 

های فرم شهری بر مصرف  در پژوهش خود نشان دادند که میزان تأثیر شاخص  ،(1392)

بیش  نقل  وحملو در کل بخش    درصد  15ی شهر تهران بیش از  انرژی در سفرهای شغل

)است  درصد  10از   همکاران  و  رضایی  پژوهش  ،(1397.  شهرهای    مورددر  شان  در 

میزان    ،اگر فشردگی شکل شهر یک درصد افزایش پیدا کند  که   شمال ایران نشان دادند 

 .درصد کاهش خواهد یافت 8/8در آن  کربن اکسیددیانتشار 

کشور خانوار    در  )بعد(  اندازه  متوسط  داد،  نشان  مطالعات  زمان  چین  طول  در 

معنی ،  است  یافتهکاهش تعداد   بدین  جمعیت   تر سریعخانوارها    که  کل  اندازه  از 

مصرف    درنتیجهو    یافتهکاهشناشی از مقیاس    جوییصرفهبنابراین،    ؛است  یافتهافزایش

خانوارهای   انرژی  بیشت  طوربه  ترکوچکسرانه  خانوارهای  عمده  از    است  تربزرگر 

 (.2009، 2جیانگ و هاردی )
 

1 Mehrotra  
2 Jiang and Hardee 
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وهواآبشهری، کاربری زمین و تغییر  ونقلحملقابل بین ارتباط مت -1 نمودار  
 

گلخانهمطالعه  اساس   بر گازهای  انتشار  درباره  )کانادا(  تورنتو  در شهر  که  و ای  ای 

نتیجه    ،شدهانجامتراکم   مرکزی  افزایش    محضبهکه    شدهحاصلاین  هسته  از  فاصله 

  .شودمیغالب  نتشارها  ا  ای از خودروهای شخصی بر سایرشهر، انتشار گازهای گلخانه

های شهری کم تراکم در تورنتو نسبت به هسته مرکزی پرتراکم، منجر به  توسعه حومه

سرانه    برحسببرابر    5/2تا    2ای به میزان  گلخانه  هایاستفاده بیشتر انرژی و انتشار گاز

 (.2007، 1وانده وگ و کندی ) شودمی

 
1 VandeWeghe and Kennedy 

 عادل بازار سفر کوتاه مدت ت

 تغییر فعالیت بلندمدت 

 چرخه تصمیم گیرندگان 

 انتشار گازهای گلخانه ای 

 اثرات تغییر آب و هوا 

 پیامدهای تغییر آب و هوا  

انتشار 

گازهای  

 گلخانه ای 

 جریانات 
تغییر آب و  

 هوا

 کاربری  

 زمین

 نظام  

نقل حمل و  
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خانوارها    متحدهایاالتدر   که  خانواری   یهاخانه  درآمریکا  تک  زندگی    1ویالیی 

مصرف  می موجب  ترتیب  به  و    21و    35کنند  گرمایش  برای  بیشتر  انرژی  درصد 

اشکال مساکن و خانوارها   با سایر  و همکاران،    2اوینگ )  شوندمیسرمایش در مقایسه 

مبنای    (.2008 گلخانه  دیگری   های پژوهشبر  گازهای  سالیانه  از  انتشار  لندن  شهر  ای 

به  ن  میلیو  1/45 بین    44/ 3تن  کاهش داشته است،    2006و    1990  هایسال میلیون تن 

تا    کهدرحالی جمعیت  زمانی  بازه  همین  نواحی    7/0در  و  است  داشته  رشد  میلیون 

  6314افزایش داشته و تراکم شهری از    کیلومترمربع   1855به    1573شهر از    شدهساخته

در    5405به   در    یافتهکاهش  کیلومترمربع نفر  انتشار  ایاست.  سرانه  ن وضعیت خاص، 

نیز    ایگلخانهگازهای   شهری  تراکم  کاهش  با  حقیقت،    یافتهکاهشهمراه  در  است. 

صنعتی است که از بریتانیا به سایر  های  ای لندن به دلیل فعالیتکاهش گازهای گلخانه

 (.2007، 3شهردار لندن ) شودمیمنتقل نقاط جهان 

بنزین  متحدهایاالتدر   مصرف  در    ببرحس،  درصد    12شهری    هایحومهسرانه 

از    ترپایین استفاده  افزایش  است.  ملی  متوسط  کاهش  نقل  و حملاز  به  منجر  عمومی 

درصد افزایش در    1که    دهدمینشان    ی. مطالعه جدیدشودمیای  انتشار گازهای گلخانه

به  نقل  و حمل منجر  جهان  گلخانه  48/0عمومی  گازهای  انتشار  در  کاهش  ای  درصد 

نقل  وحملای از  سرانه انتشار گازهای گلخانه(. همچنین،  2016،  4بانک جهانی ) شودیم

نیویورک است.   در  آن  از میزان  بیشتر  برابر  )آمریکا( چهار  دنور    طور بهزمینی در شهر 

  باعث شدهمشابه، میزان باالی وابستگی به خودروی شخصی در شهر بانکوک )تایلند(  

انتشار میزان  از    برحسب   اینهخا گل گازهای    که  شهر،  زمینینقل  وحملسرانه  دو   این 

لندن   شهر  در  آن  میزان  از  بیشتر  شهر)برابر  اما    ی که  به ثروتمندتر  سیستم    مجهز 

باشدعمومی کامل  نقل  و حمل : 2011های انسانی سازمان ملل،  مرکز سکونتگاه)  است( 

41 .) 

 
1 Single-family detached housing 
2 Ewing  
3 Mayor of London 
4 World Bank 
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 ها ها و روشداده 

 روش پژوهش  -1

ژوهش به الگوهای کاربردی، ارزیابی و بنیادی )نظری و پ   برمبنای تقسیمات متداول 

(، پژوهش حاضر از نوع نظری و نیز کاربردی است  59و   58:  1389تجربی( )حافظ نیا، 

ریزی شهری  در زمینه برنامههوا  وآبزیرا با هدف بسط و تشریح نظریه و دانش تغییر  

  استفادهقابلگیری  و تصمیم  ریگذاسیاستگیرد و البته نتایج حاصل از آن در  انجام می

توصیفیاست.   تحقیق،  کتابخانهاز  و    بودهتحلیلی    -روش  اینترنتی    ایمطالعه  منابع  و 

داده گردآوری  جهت  تحقیق  )مقاالت(  پژوهش  است.  شدهاستفادههای  آماری    جامعه 

در یک بازه زمانی    آنفسیلی    هایسوختمیزان مصرف انواع    تهران و  شهرکالن  ،حاضر

 ( است.1395تا  1384ه ) الس  11

 روش اجرای پژوهش  -2

گلخانه  1  –  2 گازهای  انتشار  تحلیل  و  در  محاسبه  روش    شهرکالنای  به   تهران 

 مبنا -تولید

اولین  ای  سنجش میزان انتشار گازهای گلخانهبرای    وهوا آبهیئت بین دولتی تغییر  

به    1995مشی را در سال  یک خط  ،بار مشهور    IPCC 1995 guidelinesارائه کرد که 

نام    IPCC 2006 guidelines  و   این روش اصالح و بازنگری شده  2006است. در سال  

این خط  گرفت. فعالیت )مانند مصرف  است که داده  صورتبدینمشی  روش کار  های 

ضریبسوخت در  فسیلی(  دست  های  به  حاصل  و  شده  ضرب  انتشار  . آیدمیهای 

 :دیگربیانبه
Emission= Activity Data* Emission Factor 

 

این خط اجرای  سوختمشیبرای  مصرف  آمار  از  استفاده  با  شرکت  ،  فسیلی  های 

فر پاالیش  و  سفید،  آوردهپخش  نفت  موتور،  )بنزین  نفتی  و  گاز  نفتهای  نفت کوره   ،

ضرایب کاربرد  نیز  و  طبیعی(  آب  گاز  تغییر  دولتی  بین  هیئت  محاسبه    به  ،هواوانتشار 

انتشار   گلخانهگامیزان  برای    اکسیددیای  ز    شده اقدام    1395تا    1384  هایسال کربن 
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های فسیلی دارای ضریب انتشار و ارزش  از سوخت  هرکدامبر اساس این روش  است.  

 است. شدهاشارهبه آن  2باشند که در جدول  حرارتی خالص سوخت می

 

 ipcc مشیخط در   فسیلی هایسوختضرایب انتشار و ارزش حرارتی  -2جدول 

نوع 

 سوخت 

ارزش حرارتی  

(3GJ/M ) 

 2COضریب انتشار 

(GJ /2kg CO ) 

 4CHضریب انتشار متان 

(GJ /4kg CH ) 

 O2Nضریب انتشار 

(O/ GJ2kg N ) 

 0006/0 003/0 3/69 64/33 بنزین 

 0006/0 003/0 9/71 98/35 نفت سفید 

 0006/0 003/0 1/74 79/37 گاز  نفت

 0006/0 003/0 4/77 18/43 نفت کوره 

 0001/0 001/0 55 037/0 گاز طبیعی

 1393، زیستمحیطمأخذ: سازمان حفاظت 

 

گلخانهن انتشار گازهای  از مصرف  حوه محاسبه  ناشی  دین  های فسیلی بسوختای 

سوخت مصرف  مقدار  که  است  انتشارگونه  ضریب  در  فسیلی  شدههای  ضرب  و   ، 

 : دیگررتباعبهشود. میضرب  در ارزش حرارتی خالص سوخت  حاصل آن

 
 CO2 Emission= Activity Data * Emission Factor 

 

 : 1392کربن ناشی از مصرف بنزین در سال  اکسیددی: محاسبه انتشار گاز 1مثال 

3Litre= 3832907 M 33832907* 10 
8935472 Tonor  8935472076 kg= 3832907* 33.64* 69.3= Emission2 CO 

و نفت کوره نیز    گاز  نفتی مانند نفت سفید،  یلهای فسنحوه محاسبه سایر سوخت

طبیعی    صورتبدین گاز  محاسبه  برای  اما  آن    کهچوناست    مترمکعب   برحسبواحد 

 . شودمیبه طریق دیگری عمل   باشدمی

گاز  2مثال   انتشار  محاسبه  سال    اکسیددی:  در  طبیعی  گاز  مصرف  از  ناشی  کربن 

1392 : 
12916* 106 M3 

CO2 Emission= 12916* 0.037* 55= 26284060000 kg or 26284060 Ton 



 

 

 

151...   یشهر   ی در نواح  یاگلخانه  یسنجش انتشار گازها  یهاافتیبر ره ی لیتحل  

 مبنا -تهران به روش مصرف   شهر کالن ای در  انتشار گازهای گلخانه   تحلیل محاسبه و    2  –  2

بحث   شروع  این    -مصرف  رهیافتبرای  انتشار    استمطرح    هاپرسشمبنا  آیا  که 

گلخانه دگازهای  مختص مصرف سوخت  ،شهرکالنر یک  ای  فسیلیفقط  ن درو  ،های 

شهری است؟ آیا سبک زندگی شهروندان    مسئوالنتوسط    شدهتعیینمرزهای قراردادی  

گر منجر به انتشار  برای مصرف کاالها و خدمات از نواحی و مناطق دی  هاآنو تقاضای  

ای فقط ناشی از  اید گفت انتشار گازهای گلخانهشود؟ در پاسخ بای نمیگازهای گلخانه

سوخت فسیلی  مصرف  شهر رزم  درونهای  و    یهای  کاالها  برای  تقاضا  بلکه  نیست 

و برای تولید این    گیردمیصورت    شهرکالندر خارج از مرزهای    هاآنخدماتی که تهیه  

.  شودمیای  یز منجر به انتشار گازهای گلخانهشود، نانرژی صرف می  ،کاالها و خدمات

ای سهم دارد. لخانهگ   نیز در انتشار گازهای  شهرها کالناز سوی دیگر تولید پسماند در  

که  کامالً این  جمع  مشخص است  درباره  و اطالعات  داده  بسیار مشکل    رهیافتآوری 

بر به  نیاز  زیرا  دادهاست  کسب  و  مصاحبه  و  میدانی  بخشداشت  در  آماری  های  های 

دپای  نابراین، رب  ؛دارد  شهرکالنمرزهای  مختلف تولید و مصرف در درون و خارج از  

بخش از  برخی  در    یا هکربن  داده  شهرکالنمصرفی  که  بوده، موجود    هاآنهای  تهران 

 است.  شدهمحاسبه

در   کربن  ردپای  سنجش  حیات   شهرکالنبرای  چرخه  ارزیابی  روش  از   1تهران 

در تولید یک محصول از    شود. چرخه حیات دربرگیرنده تمام مراحل درگیراستفاده می

حمل موادومرحله  بسته   نقل  تا  نهاولیه  پایانی  ابندی  مراحل  تا  و  مصرف  و  توزیع  یی، 

ا پسماند  ارزیابی چرخه حیاتتولید  با    ست.  بروندادها  دروندادها و  از  تصویری کامل 

فا  حساببه تولید  و  آب  مصرف  هوا،  آلودگی  گازهای  آوردن  انرژی،  مصرف  ضالب، 

، نو همکارا  2)پندی   کندمیپارامتر مشابه دیگری را عرضه    یا هر  منتشرشدهای  گلخانه

 (. 2013؛ فرانچتی و آپول،  2013و همکاران،  3؛ رادو2011

 
1 LCA (Life Cycle Assessment) 
2 Pandey  
3 Radu  



 

  

 

 1399 تابستان و بهار، اول، شماره هشتمهای جغرافیایی مناطق بیابانی، سال کاوش                          152

امور روستاییدپارتمان محیط و  معادل    ،زیست، غذا  تن  در مقیاس  را  کربن  ردپای 

( دادهمی  گیریاندازه(  e2tcoکربن  لذا  از    شده آوریجمعهای  کند.  استفاده  با  باید 

یاس معادل کربن، اصالح شوند.  قبدیل عوامل انتشار به م استانداردهای عوامل انتشار و ت 

گازه تبدیل  گلخانهعامل  اثر  ای  اکسید    اکسیددیاز    ایشدهترکیبای،  و  متان  کربن، 

که   گیرد  دربرمی  را  از    صورت بهنیتروژن  واحد  هر  در  کربن  معادل  تن  یا  کیلوگرم 

 (. 2012، 1روستایی زیست، غذا و امور دپارتمان محیط) شودمیسوخت مصرفی بیان 

 

 ( هاآن، تجزیه، تحلیل و تفسیر هاافتهیلی )ارائه صبحث ا

مبنا با توجه به    -تولید  رهیافت ای طبق  انتشار گازهای گلخانهابتدا    در این قسمت،

موجداده برای  های  می  شهرکالنود  محاسبه  اطالعات،  شودتهران  این  های  داده  که 

، نفت کوره  گاز  تنفین موتور، نفت سفید،  زهای فسیلی شامل بنمصرف انواع سوخت

در    ،تا  1384  هایسال طی    مترمکعب میلیون    برحسبهزار لیتر و گاز طبیعی    برحسب

از    طورهمان(.  3تهران است )جدول    شهر کالن گاز طبیعی  است مصرف  که مشخص 

سال    مترمکعبمیلیون    12200 سال    مترمکعبمیلیون    14341به    1384در    1395در 

  ، آمارها نشانگر افزایش گاز  نفت و    ، نفت سفید زینناما در مورد ب  ؛شته استاافزایش د

  موتور   تهران است که در مورد بنزین  شهرکالنهای یادشده در  مصرف سوختسالیانه  

بوده   1395میلیون لیتر در سال    4202به    1384میلیون لیتر در سال    3614این افزایش از  

)نمودار   مصرسهمیه  یهاسال در    البته،(.  2است  بنزین،  به   فبندی  رو  فراورده  این 

در   و  از    هایسال کاهش  است.  1392بعد  گذاشته  افرایش  به  چنین ،  درنهایت  رو 

در مصرف سوخت فسیلیافزایشی  از  نقل  و حملبخش    در  ویژهبه  ،های  افزایش  ناشی 

شخصی،   خودروهای  از  زیرساختاستفاده  بزرگراهی،  گسترش  معابر    ها تونلهای  و 

 انی است. یشر
 

 
1 DEFRA (Department for Environment Food and Rural Affairs) 



 

 

 

153...   یشهر   ی در نواح  یاگلخانه  یسنجش انتشار گازها  یهاافتیبر ره ی لیتحل  

 هزار لیتر برحسبسوخت مصرفی شهر تهران  عانوا -3جدول 
 ( مترمکعب گاز طبیعی )میلیون  نفت کوره  گاز  نفت نفت سفید  بنزین موتور  سال

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 

 95و  93و  91و  1390نفتی تهران،  هایفراورده؛ شرکت پخش 1395مأخذ: آمارنامه شهر تهران، 
 

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

 
تهران از سال    شهرکالنای در  هد که روند انتشار گازهای گلخانهدنشان می  4جدول  

مسکونی،    هایساختمانبا توجه به اینکه گاز طبیعی در  کامالً صعودی است.    95تا    84

در   همچنین  و  عمومی  و  حمل   هایسال تجاری  بخش  در  دارد،  واخیر  کاربرد  نقل 
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انتشار گازهای   به  لخانهگبیشترین حجم    بعدازآن  .استوخت فسیلی  ساین  ای مربوط 

انتشار   بنزین  گاز  نفتسهم  از بخش حمل  توجهجالب  ،و  منتشر  واست که عمدتاً  نقل 

میلیون تن در    4/8  کربن ناشی از مصرف بنزین از  اکسیددیانتشار    کهطوریبه  ،شوندمی

سال    7/9  به  1384سال   در  تن  همچنی  1395میلیون  است.    اکسیددیانتشار    نرسیده 

از  ن کربن   در سال    3/ 4  از  گاز  نفت اشی  تن  در سال    4/ 8  به  1384میلیون  تن  میلیون 

که بیشترین    شودمیمشاهده    4، با توجه به جدول  طورکلیبه  افزایش داشته است.  1395

سوخت مصرف  رشد  و  گلخانههمیزان  گازهای  انتشار  و  فسیلی  در  ای    شهر کالنای 

بخ به  مربوط  )شتهران  زمین  کاربری  و  خبخش  های  عمومی(  و  تجاری  انگی، 

 نقل است. و حمل

 

 فسیلی در تهران )کیلوگرم( هایسوختانتشار دی کسید کربن ناشی از  -4جدول 

 گاز طبیعی نفت کوره  گاز  نفت نفت سفید  بنزین موتور  سال
 اکسیددی جمع کل گاز 

کربن در سال  
 )کیلوگرم( 

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 

 های پژوهش منبع: یافته

 تا   1384شهر تهران از سال اکسید کربن در کالنای دیروند انتشار گاز گلخانه 3در نمودار 

تصویر    1395سال   دیطوریبه   درآمده،به  انتشار  میزان  دوره،  ابتدای  در  کربن  که    37اکسید 

 رسیده است.  1395میلیون تن در سال  44به  ،سال این رقم  12شت ذاما با گ  همیلیون بود



 

 

 

155...   یشهر   ی در نواح  یاگلخانه  یسنجش انتشار گازها  یهاافتیبر ره ی لیتحل  

 
تهران  شهرکالن در فسیلی   یهاسوختناشی از مصرف کربن  د یاکسی دانتشار  -3نمودار 

( میلیون تن )  

 

تهران در حال    شهر کالنای  که سرانه انتشار گازهای گلخانه  دهد مینشان    4نمودار  

تن در    31/5  به   1385تن به ازای هر شهروند در سال    94/4  از  که طوریبهاست  افزایش  

  ،اما در همین بازه زمانی  ؛ رسیده است  1395تن در سال    09/5  درنهایت و    1390سال  

  1390تا    1385در دوره  76/0 نرخ رشد جمعیت تهران افزایش چندانی نداشته و از نرخ

که افزایش    ان گفتو ت می  البتهرسیده است.    1395تا    1390ه  دوردر    30/1  به نرخ رشد

تهران صرفاً ناشی از افزایش جمعیت نیست بلکه    شهرکالنای در  انتشار گازهای گلخانه

زیرا سرانه تعداد سفر نیز افزایش    ؛است  نیز  ناشی از دگرگونی در سبک زندگی شهری

از و  سال    1/ 89  داشته  در  شهروند  هر  ازای  به  در    98/2و    08/2  به  1385سفر  سفر 

بعد    1395و    1390  هایسال  که  شد  خواهد  اثبات  زمانی  موضوع  این  است.  رسیده 

در   3/ 13به    1385در سال    3/ 44  تهران روندی کاهشی داشته و از  شهرکالنخانوار در  

زیرا کاهش بعد خانوار موجب تشکیل    ؛رسیده است  1395در سال    2/ 98و    1390سال  

 .شودمیه  نسرا برحسبو مصرف انرژی خانوارهای جدید و افزایش هزینه 
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خودرو  درواقع دسترسی  به  دادن  موجب    -اولویت  شهری  پراکنده  رشد  و  محور 

 1دگرگونی سبک زندگی شهروندان تهرانی، تمایل به استفاده بیشتر از خودروی شخصی 

که    شودمیافزایش سرانه مصرف انرژی    درنتیجه و    ترکوچکو گرایش به خانوارهای  

 ای است.نهازایش انتشار گازهای گلخآن اف  پیامد

 
و سرانه تعداد سفر  بعد خانواربا  کیگازکربنمقایسه سرانه انتشار  -4نمودار   

 

ادامه،   اساس  در  گلخانه  میزانمبنا    -مصرف  رهیافتبر  گازهای  برای  انتشار  ای 

می  شهر کالن محاسبه  مصرفداده  شود.تهران  سوخت  شامل  های  فسیلیانواع    های 

زیع آب، برق، ، نفت کوره، گاز طبیعی، تصفیه و توگاز  نفت موتور، نفت سفید،    نبنزی)

 . هست (پسماند و فاضالب
 

که این رقم در   شتهشده دا  برداریاه بهرهکیلومتر بزرگر   202، کالنشهر تهران تنها  1384. برای نمونه، در سال   1

های غیرهمسطح در کالنشهر تهران در سال کیلومتر رسیده است. همچنین تعداد پلها و تقاطع  600به    1393سال  

های  عدد رسیده است. اما مجموع ایستگاه  413به تعداد    1393عدد بوده که این رقم در سال    172حدود    1384

عدد پل و    413ایستگاه می باشد که بسیار کمتر از  تعداد    347  تعداد  1393( در سال  237آرتی )( و بی110مترو )

نشان ارقام  این  باشد.  می  غیرهمسطح  و  تقاطع  مدیریت  نظام  در  دسترسی خودرو محور  به  دادن  اولویت  دهنده 

 (.  1393و  1392ریزی کالنشهر تهران است )برگرفته از آمارنامه شهر تهران در سالهای برنامه



 

 

 

157...   یشهر   ی در نواح  یاگلخانه  یسنجش انتشار گازها  یهاافتیبر ره ی لیتحل  

جدول   به  توجه  انتشار    5با  منابع  تبدیل  است.   ذکرشده واحد    برحسبعوامل 

انتشار هر نوع سوخت مصرفی و همچنین، برق، پسماند و فاضالب   همچنین ضرایب 

آ  که  ذکرشدهنیز   به دست  ر هر بخش، شاخص میزان  دردن میزان ردپای کربن  وبرای 

در   سال    شهرکالنمصرف  در  انتشار    در  1392تهران  مقدار  ضرب  ضریب  و  شده 

 است.   آمدهدستبهکیلوگرم  برحسب کربن  اکسیددی

 
 تهران شهرکالنواحد و محاسبه ردپای کربن  برحسبعوامل تبدیل منابع انتشار  -5جدول 

 1392در سال 

e per -2kg CO واحد  نوع منبع 
unit 

میزان مصرف در سال  
92 

  اکسیددیکیلوگرم معادل 
 کربن

 10648582227 3832907000 7782/2 لیتر  بنزین 
 125238601 46469000 6951/2 لیتر  نفت سفید 

 9880920388 2742567000 6028/3 لیتر  گاز  نفت
 1023295196 266761000 8369/3 لیتر  نفت کوره
 28960255200 12916000000 2422/2 کعب ممتر  گاز طبیعی 

 برق 
کیلووات 

 ساعت 
58982/0 17626795000 10396636227 

تصفیه و توزیع 
 آب

 741621666 1046749000 7085/0 مترمکعب 

 482148000 2724000 177 تن پسماند 
 1297968760 837399200 55/1 لیتر  فاضالب
 63556663550 - - - جمع کل 

 های پژوهش( و یافته 2012 ت، غذا و امور روستاییسزی)دپارتمان محیط

  

انتشار    5با توجه به جدول     شهر کالندر    1392در سال  کربن    اکسیددیمقدار کل 

برای محاسبه سرانه ردپای کربن در  بوده که میلیون تن  63تن یا   63556663تهران عدد  

سال    ،تهران  شهرکالن در  کربن  انتشار  جمعیت   63556663یعنی    1392مقدار  بر  تن 

ته تقسیم  انر شهر  عدد  شودمی،  دست    77/7  که  به  تهرانی  شهروند  هر  ازای  به  تن 

تهرانی  آیدمی شهروند  هر  کربن  ردپای  یعنی  بسیار    77/7؛  رقم  که  است  سال  در  تن 

 باالیی است. 
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های  بیشترین ردپای کربن سوخت،  1392، در سال  5مطابق جدول شماره  همچنین  

در   مربوط  رشهکالنفسیلی  ترتیب  به  با    تهران  طبیعی  گاز  با   28به  بنزین  تن،   میلیون 

)نمودار    باشدمیمیلیون تن    8/9  با  گاز  نفتمیلیون تن،    3/10  میلیون تن، برق با  6/10

ارقام کمتری را به خود اختصاص  های فاضالب، زباله و تصفیه و توزیع آب  (. بخش5

بو های کاربری زمین و حملبخشداده و   انتشار کرینقل    شهرکالنن در  بشترین مقدار 

را   دسترسی    درواقع.  شوندمیباعث  تهران  به  دادن  طریق    -خودرواولویت  از  محور 

بزرگراهیایجاد و گسترش شبکه پراکنده شهر    ،های  و  افقی  به گسترش و رشد  منجر 

امر،   این  که  شده  معابر  شبکه  و  مسکونی  کاربری  غلبه  با  افزایش   نوبهبهتهران    خود 

محیط   باز  1شهری   ساختانسانمساحت  و  سبز  فضاهای  کاهش  داشته   2و  پی  در  را 

ا  درنهایت  .است با  عوامل  این  سوختمجموعه  بر  مبتنی  مصرف  و  تولید  های  لگوی 

تهران سبب    شهرکالنای با سرانه باال را در  گلخانه  گازهای  انتشارهمراه شده و  فسیلی  

 شده است. 

انتشار   سرانه  مقایسه  سایر    شهرنکالبرای  با  انتشار  ،  شهرهاکالنتهران  میزان 

سال    شهرکالنکربن    اکسیددی در  سال    44)  1395تهران  کربن  ردپای  با  تن(  میلیون 

حد  اد و عدد حاصل از لحاظ وجمع و تقسیم بر دو گردی  باهممیلیون تن(    63) 1392

رشماری  شد که با تقسیم بر جمیعت س  طرازهم  5( با اعداد جدول  تن  هزار  برحسب)

سرانه1395 آمد.    2/6  ،  به دست  هر شهروند  ازای  به  باالی  تن  بسیار    شهر کالنسرانه 

انتشار   در  که    کربن  اکسیددیتهران  است  شده  از    شهرکالناین  موجب  باالتر 

 
م 1 برای  نفوذپذیر )ساخته نشده( در کل شهر  بت  نسثال،  .  به سطوح  )فضاهای ساخته شده(  نفوذناپذیر  سطوح 

در کل، این شاخص   برابر شده است.  5/2رسیده و بیش از    1389در سال    57/1به    1367در سال    59/0تهران از  

کننده جزایر حرا تولید  زیاد وسعت مناطق  بسیار  افزایش  است که لهسا  22مانی  رتی در فاصله زنشان دهنده  ای 

 (.1392ریزی شهر تهران، )مرکز مطالعات و برنامه تفسیر پوشش سطح زمین شهر تهران در آن انجام گرفته است 
تا    1367ساله )از سال    22تغییرات فضای سبز شهری بر حسب هکتار در کالنشهر تهران طی دوره  همچنین،  .   2

درصد است.   -28ا کاسته شده است که نرخ رشد آن  ضاهت این فهکتار از وسع  4000( نشان می دهد که  1389

ریزی کاهش فضاهای سبز و باز شهری موجب کاستن از ظرفیت ترسیب کربن می شود )مرکز مطالعات و برنامه

   (.1392شهر تهران، 
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و  ب  شهرهایکالن بانکوکوژانیرودریوچون    پرجمعیتیزرگ  سئول،  آیرس  ،،  ،  بوینس 

 قرار گیرد. لندن و کنگهنگ

 
در  تهران شهرکالنای فسیلی در هسوخت کنندهمصرف هایش بخردپای کربن  - 5ر نمودا

 1392سال 
 

 از کمترین به بیشترین  سرانه   برحسب کربن    اکسید دی بر پایه انتشار    شهرها کالن مقایسه    -6دول  ج 

شهرها کالن رتبه   
  2COانتشار 

 برحسب هزار تن

سرانه  
  انتشار

تن()  

شهرها کالن رتبه   
  2COانتشار 

 هزار تن برحسب

  هسران
  انتشار

تن()  
63/0 4270000 داکا  1 46/5 42750000 بانکوک  9   
40/1 15787796 سائوپائولو  2 77/5 21223008 یوکوهاما  10   
85/1 11706000 ریودوژانیرو  3 82/5 19948000 برلین 11   
13/2 15921690 بوگوتا  4 83/5 45234000 لندن  12   
47/3 33250000 جاکارتا  5 کنگهنگ  13   42000000 19/5  
76/4 50330356 سئول  6 20/6 53916524 تهران  14   

10/5 19819972 ژوهانسبورگ  7 46/6 52774460 نیویورک 15   

8 
بوینس  
 آیرس 

15683846 29/5 65/7 67962395 توکیو  16   

 تهران(  شهرکالن؛ و محاسبه نگارندگان برای 2011، 1)اسپیواک 

 
1  Spivak 
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 گیری نتیجه

بیشت ررین  شهرها  جهان  انرژی  مسئول   کنندمیمصرف    امیزان  آن  پی  در  ت  نسب   و 

ان از  گلخانهبزرگی  گازهای  میتشار  در  باشند.  ای  فعالیت  و  جمعیت  سریع  رشد 

تقاض  شهرهایکالن با  همراه  بر سوختایران  )متکی  انرژی  روزافزون  فسیلی(  ای  های 

  هوای جهانی ویر آبتغی  ای شده است که دررشد شتابان انتشار گازهای گلخانهموجب  

 تأثیر فراوان دارد. 

تحقیق این  گلخانه  رهیافتتحلیل    ،هدف  گازهای  انتشار  نواحی  سنجش  در  ای 

( مصرف  -تولید  رهیافتشهری  و  نظری    -مبنا  مقایسه  و  اجرای    هاآنمبنا(  سپس  و 

 تهران است.  شهر کالنیادشده در  هایروش

انتافزایش    دهنده نشاننتایج پژوهش   تهران    شهر نالکدر  کربن    اکسیددیشار  سرانه 

 .(1395تن به ازای هر شهروند در سال   5.09)سرانه   ساله است 10در یک بازه زمانی 

است. پس    نرخ رشد جمعیت تهران افزایش چندانی نداشته  ،اما در همین بازه زمانی

ایش  افز  تهران صرفاً ناشی از  شهرکالندر    کربن  اکسیددیتوان گفت افزایش انتشار  می

یک عامل مهم گرمایش جهانی نیست.    خودخودیبهاندازه جمعیت    ازیر جمعیت نیست  

تجربه   را  جمعیت  رشد  نرخ  باالترین  که  نواحی  جهانی،  سطح  سطوح  کنندمیدر   ،

گلخانه  تریپایین گازهای  انتشار  را  از  دارند.    برحسبای  کشورهای    کهدرحالیسرانه 

نرخ رشد    یافتهتوسعه کمترین  انجمعیبا  نرخ  باالترین  دارا    اکسیددیشار  تت،  را  کربن 

سکونتگاه)  هستند ملل،  مرکز  سازمان  انسانی  سرانه    ؛(53:  2011های  افزایش  بنابراین 

زیرا سرانه تعداد سفر    ؛ناشی از دگرگونی در سبک زندگی شهری است  انتشار در تهران

  2/ 98و    08/2به    1385ل  سفر به ازای هر شهروند در سا   89/1نیز افزایش داشته و از  

در  س است.  1395و    1390  هایسال فر  این    رسیده  نتایج    بخش نتایج  با  پژوهش  از 

همچنین با استفاده   تهران مطابقت دارد.  شهرکالن( در  1392پژوهش براتی و سردرده )

در    -مصرف  رهیافتاز   کربن  ردپای  که عدد    شدهمحاسبهتهران    شهرکالنمبنا، سرانه 
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به    77/7 بزای  اتن  تهرانی  کربن هر شهروند  دست می  ههر شهروند  ردپای  یعنی  آید؛ 

 تن در سال است که رقم بسیار باالیی است.  77/7تهرانی  

روش  مقایسه   )  -تولید  رهیافت)  IPCC  مشیخطدو  کربن  ردپای  و    رهیافت مبنا( 

 مبنا( گویای نتایج زیر است:  -مصرف

برعال  مبنا(  -مصرف  رهیافت)  ( ردپای کربن1 انتشاتسوخ  وه  گازهای    رهای فسیلی، 

و گلخانه پسماند  آب،  توزیع  و  تصفیه  برق،  مصرف  از  حاصل  نیز    ای  را  فاضالب 

فقط انتشار حاصل از  مبنا(    -تولید  رهیافت)  IPCCمشی  خط  کهدرحالیکند  محاسبه می

میوختس محاسبه  را  فسیلی  دربرگیرنده  ترکامل  بنابراین،  ؛کندهای  خطو  از  مشی  تر 

IPCC تاس. 

دیگر،2 سوی  از  خط  آمدهدستبهارقام    (  بر   تردقیق  IPCCمشی  از  عالوه  زیرا  است 

حرا ارزش  انتشار،  نیز  ضرایب  را  سوخت  خالص  روشی می  حساببهرتی  و  آورد 

 ای در مقیاس ملی و جهانی است. برای سنجش انتشار گازهای گلخانه المللیبین

و برداشت داده   باشدمی  روزعاتی دقیق و بهاطالاه  نیازمند پایگ   ،( محاسبه ردپای کربن3

نیازمند صرف وقت و    ای و میدانیکتابخانه  هایبه روشمتکی    این شیوهدر   است که 

 است.  یهای زیاد هزینه

موجب شده است که    کربن  اکسید دیتهران در انتشار    شهر کالنسرانه بسیار باالی  (  4

از    شهرکالناین   ریودوژا  جمعیتیپرو  بزرگ    شهرهایکالنباالتر  سئول،  نچون  یرو، 

 لندن قرار گیرد.  و کنگبوینس آیرس، هنگ ،بانکوک

تولیددرنهایت(  5 انتشار گازهای    -مبنا و مصرف  -، هر دو رهیافت  برای محاسبه  مبنا 

 .هستند موردنیاز  شهری ای گلخانه

سیاستتوصیههمچنین   و  کاربردی  شهریهای    شهرکالنبرای    پژوهشاین    گذاری 

 ست: ا به شرح موارد زیر  هرانت 

مسائل    - برای  منطقه  و  یکپارچه شهر  مدیریت  نهاد  و   نقلوحمل،  زیستمحیطایجاد 

 ؛ توسعه شهری
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منطقه    - در  شهری  چندگانه  مراکز  جمعیت  شهریکالنتقویت  بین  تناسب  و    با 

 های اشتغال در هر یک؛ فرصت

سیاست  - کلاتخاذ  و  یکپارچه  جامع،  دربرگیرنده،  دنهای  مسائل  گر    و  نقلوحملر 

 ر؛ نگمقطعی، موردی، بخشی و جزء  هایسیاستتوسعه شهری و پرهیز از 

افزایش کارایی    های نوسازی مساکن موجود و توسعه جدید شهری برایطرحاجرای    -

 انرژی در شهر؛ 

برنامه  - زمینکاربرد  کاربری  در    یکارایافزایش  برای    ریزی  انرژی  بخش  مصرف 

 ؛لنقوحملساختمان و 

و    های قدیمی و نواحی تنزل یافته برای تشویق افزایش تراکمبافت  توسعه شهری در   -

 توسعه مختلط؛

برنامه  - سامانه  تلفیق  با  زمین  کاربری  با    ،نقلوحملریزی  به همراه  دادن  اولویت 

 عمومی؛   نقلو حمل

کاهش  ه و  عمومی، پیاده و دوچرخ  نقلوحملاقداماتی با هدف افزایش تقاضا برای    -

 روها؛ دتقاضا برای خو

سوخت  - فسیلی  تعویض  از   عمومی  نقلوحملناوگان    مورداستفادههای  استفاده    و 

 . پذیر تجدیدهای  های پاک و انرژیسوخت
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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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