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Fossil fuels associated with urban landfills are the main sources of 

greenhouse gas emissions. Studies indicate that one of the most effective 

ways to reduce CO2 in the atmosphere is to increase green space and 

afforestation in cities. This study aims to predict green space demand to 

absorb carbon footprints from fossil fuel consumption and landfill. 

Calculating greenhouse gas emissions through landfill is examined and 

evaluated for the first time in urban planning in Iran. This research is applied 

in terms of purpose and descriptive-analytical in terms of method. The raw 

data required for this study were obtained from reports on fossil fuel 

consumption and landfill in Tabriz. Also, the estimation method provided by 

the Ministry of Petroleum of Iran was used to indirectly calculate greenhouse 

gas emissions and a mathematical model designed by the US Environmental 

Protection Agency to estimate the volume of gas produced. The results 

indicated that the volume of CO2 emitted from 2013 to 2019 were, 

respectively, about 5,850,363 - 5,089,094 - 2,839,819 - 2,206,225 - 2,355,156 

and 2,763,010 tons. Calculating the ca rbon footprint shows that the per capita  

green space needed to absorb CO2 for 2018-2019 is 943 m2. But the 

environmental rights needed to provide water for this amount of green space 

are not there due to the existing water crisis. Based on this and taking into 

account international proposals, it is necessary to invest in renewable energy, 

especially solar and wind energy, in order to reduce the emission of 

greenhouse gases, especially carbon dioxide. Also, the hybrid public transport 

fleet should replace gasoline and diesel vehicles. 
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 چکیده اطالعات مقاله

هسنتند.   یا گلخاننه  یانتشنار گاههنا   یمنابع اصنل  یشهر دفن پسماند یها به همراه محل یلیفس یها تسوخ مقاله پژوهشینوع مقاله: 

سنبز در شنهرها    یفضا شیافزا در جو،CO2  کاهش یها برا راه نیاه مؤثرتر یکیدهد که  یمطالعات نشان م

اه حاصنل  برای جنب  ردپنای کنربن     اهیفضای سبز موردن محاسبه و برآورد سرانههدف اه این مطالعه، . است

ای اه محل دفن هباله برای  ی گلخانهست. محاسبه انتشار گاههاها ا محل دفن هبالههای فسیلی و  مصرف سوخت

این پنژوهش، بنه لحناد هندف،      ریزی شهری ایران مورد بررسی و ارهیابی قرار گرفته است. در برنامه بار نیاول

های مربوط به  این پژوهش اه گزارش اهیهای موردن . دادهباشد یتحلیلی م - یکاربردی و به لحاد روش، توصیف

فن هباله شهر تبریز به دست آمد. همچننین، اه روش بنرآورد ارا نه شنده     های فسیلی و محل د مصرف سوخت

ای و مد  ریاضی طراحی شده توسط  توسط وهارت نفت ایران برای محاسبه غیرمستقیم انتشار گاههای گلخانه

 استفاده شند. ها  اه محل لندفیلایاالت متحده برای تخمین حجم گاه تولیدی  ستیه طیآژانس حفاظت اه مح

هنای فسنیلی و محنل دفنن هبالنه در       اه مصرف سوخت افتهیکربن انتشار اکسید ها نشان داد که حجم دی یافته

و  2333138، 2208223، 2133113، 3013035، 3130383، بننه ترتینن   1331تننا  1332 هننای سننا 

 353برای جب  آن،  اهیتن بوده است. محاسبه ردپای کربن نشان داد که سرانه فضای سبز موردن 2183010

بحران آبی  به باتوجهآ  این مقدار اه فضای سبز  نیتأمبرای  اهیموردنی طیمح ستیهاما حقابه مترمربع می باشد. 

ی، الهم و ضروری است که بر روی الملل نیبپیشنهادهای  درنظرگرفتناساس و با  نیبر همموجود، وجود ندارد. 

 ژهین و بنه ای  تای کاهش انتشنار گاههنای گلخاننه   انرژی خورشیدی و بادی در راس ژهیو بههای تجدیدپبیر  انرژی

خودروهای و نقل عمومی هیبریدی باید جایگزین  گباری گردد. همچنین، ناوگان حمل کربن، سرمایه اکسید دی

 .بنزینی و گاهو یلی گردد

 تاریخچة مقاله:

 10/03/1501 :افتیدر خیتار

 11/01/1501تاریخ بازنگری: 

 30/01/1501: رشیپذ خیتار

 01/11/1501ی آنالین: دسترس

 :ها کلیدواژه
 ردپای کربن، 

 های فسیلی،  سوخت

 محل دفن هباله، 

 فضای سبز، 

 .توسعه پایدار
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 مقدمه

را شامل  (N2O)و اکسید نیتروژن  (CH4)، متان (CFC)ها  ، کلروفلو وروکربنCO2ای اه گاههای  ای مجموعه گاههای گلخانه
 شدن گرمکند و امواج ساطع شده اه همین را جب  می کند و منجر به  در اطراف همین عمل می هیال کی عنوان بهشود که  می

نی مانند افزایش مصرف سوخت های انسا . حجم این گاهها در نتیجه فعالیت(Holden & Hoyer, 2005)شود  کره همین می
کره  شدن گرم. شود یمو باعث افزایش دمای همین  ابدی یم، در جو افزایش یطیمح ستیههای  هدایی و آسی  فسیلی، جنگل

های فسیلی منبع اصلی انرژی شهرها  همین و تغییرات اقلیمی آن حیات کره همین را به خطر انداخته است. اگرچه سوخت
ای اه مصرف  درصد اه کل گاههای گلخانه 11 باًیتقر نی؛ بنابراشوند یممنبع اصلی آلودگی نیز محسو  شوند، اما  محسو  می

 .(IEA, 2008) شود یمهای فسیلی تولید  سوخت
درجه سانتیگراد نسبت  2.1، میانگین دمای همین 2020، در سا  (WMO)ساهمان جهانی هواشناسی ق گزارش بر طب 

سا  گبشته  10تا  3درجه فراتر برود. میانگین دما طی  3.1اه  2025تا سا   تواند یمکه به سا  قبل بیشتر شده است 
تواند  ای، انرژی گرمایی همین نمی . به دلیل وجود گاههای گلخانه(Wei, 2011)همین است شدن گرمنشانگر تسریع در پدیده 

 نیتر مهم. اه جمله دهد یمهمین را افزایش  شدن رمگماند و بنابراین اثر  اه جو )اتمسفر( عبور کند و در اتمسفر باقی می
 ای پبیرفته شده است اثر گرمایی گاههای گلخانه عنوان بهاکسیدکربن اشاره کرد که  توان به گاه دی ای می گاههای گلخانه

 اسنت منناطق شنهری    مربوط بهدر جهان CO2 کربن اکسید دی انتشار گاهدرصد اه  10(. حدود 1333آسیابانی پور، )
(Hoornweg et al., 2011) ، امنا  ، رونند  یمی به شمار اقلیم اصلی تغییرات های کانونمناطق شهری، اه جمله در واقع

توسعه  یسو بهو حرکت (Abubakar & Dano, 2018) کربن  های مهمی برای کاهش تغییرات اقلیمی و جوامع کم فرصت
 . در شهرها وجود داردپایدار 

به ارتباط با آن یا هستند؛ اما قادر که مردم اه خطرات تغییرات اقلیمی آگاه  نداظهار داشت (،2003چترتون و همکاران ) 
نقش مهمی در آموهش و  تواند یم، اطالعات مربوط به میزان اطالعات انتشار کربن و ردپای کربن نی؛ بنابرادرک آن نیستند

ای  های کاهش گاههای گلخانه در اتخاذ و اجرای سیاست ندتوا یمایجاد انگیزه در تغییرات سبک هندگی ایفا کنند و همچنین، 
 .(Chatterton et al., 2009)در سطح خرد و هم در سطح کالن کمک کند

های دانشگاهی مرتبط تبدیل شده است.  اخیر به یک موضوع داغ در علوم محیطی و رشته یها سا کربن در  ردپای 
 .(Fei et al., 2011; Lim et al., 2009)انتشار کربن  و فرایندهای ها سمیمکان

ریزی  انتشار کربن و برنامه ندیفراماهیت  جهت شناخت های انسانی ناشی اه فعالیت ردپای کربن لیوتحل هیتجز به همراه 
کربن  . مفهوم ردپای(Christopher & Weber, 2008) برای مقابله با گرمایش جهانی مهم و ضروری است آنبرای کاهش 

چرخه عمر  لیوتحل هیتجز. محاسبه ردپای کربن شامل (Wackernagel & Rees, 1996) شود یمژیکی ناشی اه ردپای اکولو
های مرتبط، و مقایسه نتایج با سایر مطالعات انتشار کربن  محصوالت، اه جمله انتشار کربن مستقیم و غیرمستقیم فعالیت

 ;Grubb, 2007; Hammond, 2007)اسنت  ثموردبحن ، تعریف دقینق و دامننه ردپنای کنربن هننوه      حا  نیباااست. 

Wiedmann et al., 2007)شخصی، خانگی، شرکتی و  -های مختلف  . روش ردپای کربن برای چندین سا  در مقیاس

 Wiedmann et)قرار گرفته است  موردمطالعه، آبرسانی، پزشکی و غیره ونقل حملهای صنعتی،  و اه جمله بخش یا منطقه

al., 2007; Giurcoa & Petrie, 2007; Liu et al., 2008; Kenny & Gray, 2009; Li et al., 2010; Sovacool & 

Brown, 2010) .قاتیتحق یول کنند؛ یممنابع طبیعی جهان را مصرف  چهارم سهشهرهای سراسر جهان حدود  که یدرحال 

  های شهری وجود دارد فسیلی و هبالههای  در مصرف سوخت ژهیو به، توسعه درحا کمی در مقیاس شهری در کشورهای  نسبتاً
(Xing et al., 2009) ترین  عنوان مهم جتماعی بها - یهای اقتصاد تراکم جمعیت و شدت فعالیت به باتوجه. در واقع شهرها

 شوند.  مراکز مصرف منابع و تولیدکننده هباله و آلودگی محسو  می
بر شده است و ان و موجودات هنده با مشکالت روهافزونی مواجه ای شرایط هندگی انس انتشار روهافزون گاههای گلخانهبا  

 یسنو  بنه در جهنت حرکنت   بر لزوم رعایت استانداردها  ای اساس الهم است ضمن کنتر  انتشار گاههای گلخانه نیهم
ز به دلیل شهر تبریهای شهری مانند  کانون (.1331شود )ابوالقاسمی و همکاران،  دیتأک های شهری پایدار، در کانون توسعه
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تن هباله در روه،  1300مصرف نزدیک به دو میلیون لیتر بنزین در روه و هم چنین تولید  استقرار هزاران واحد صنعتی و

سالنامه آماری شهرداری ) بشمار رود شهرها کالنکربن تولیدی در  اکسید نمونه مورد مناسبی برای بررسی ردپای دی تواند یم
 . (1331تبریز، 

های هیر اشاره  به پژوهش توان یمو بررسی قرار گرفته است که  موردبحثختلفی موضوع ردپای اکولوژیک در پژوهش م 
(، ضمن بررسی اثرات جانبی اجتماعی و الگوهای مصرف ناپایدار مد  اقتصادی فعلی 2020مونتایا و جوهری در سا  )کرد. 

ف وضعیت فعلی تخصیص منابع برای شنهرها اسنت   نشان دادند که ردپای اکولوژیکی شهری ابزاری کلیدی برای توصی
(Ortega-Montaya & Johari, 2020) . 

ای  % اه انتشار گاههای گلخانه20آمریکا،  متحده (، نشان دادند که در ایاالت2013) گلداستین و همکارانش نیز در سا  
های غربی آمریکا در  ف( در ایالتای )در واحد فضای ک مربوط به مصرف انرژی مسکونی است. هم چنین، گاههای گلخانه

% بیشتر اه افراد 23بندی قرار دارند. سرانه ردپای ثروتمندان آمریکایی  های مرکزی در باالترین رتبه و در ایالت نیتر نییپا
 (Goldstein et al., 2019). باشد یمهای افراد ثروتمند  است که به دلیل بزرگ بودن خانه درآمد کم

هکتار جهانی  22/1(، در تحقیق خود نشان دادند، میانگین سرانه ردپای اکولوژیکی اه 2011ز در سا  )بابو و همکاران نی 
شهری و مصرف  ونقل حملهکتار جهانی در کلگری کانادا است. همچنین در این شهرها، غبا،  3/3-3/3در اصفهان ایران تا 

ل سهیم در ردپای اکولوژیکی هستند که شهرهای با درآمد عوام نیتر مهمدرصدی  23و  15، 50به ترتی  با یک سهم  کاالها
 . (Baabou et al., 2017) دهند یمردپای اکولوژیکی نشان  با دررابطهباال پویایی مضاعفی را 

عامل سهیم در  نیتر مهم(، نشان دادند که ردپای کربن 2018در مطالعه دیگری توسط گالی و همکارانش در سا  ) 
ردپای اکولوژیکی شهر  ینیب شیپ  به( 2010لی و همکارانش نیز، در سا  ) .(Galli et al., 2016) ردپای اکولوژیکی است

ردپای اکولوژیکی را برای ارهیابی اثرات انسان بر محیط الهم و  ینیب شیپووهان با استفاده اه شبکه مصنوعی پرداختند. آنها 
به بررسی ردپای اکولوژیکی  یا مقاله(، در 2003سون در سا  ). همچنین دراک من و جک(Li et al.,2010) دانند یمضروری 

ای پرداختند که میزان انتشار  ستانده منطقه -بر پایه مدلی شبیه داده  2005تا  1330های  کربن خانگی انگلستان برای سا 
د که میزان انتشار گاه کنند. نتایج این پژوهش نشان دا اه انرژی مصرفی برای تولید مایحتاج خانگی را حسا  می CO2گاه 

CO2  افزایش داشته است 13ها  در طی این سا %(Druckman & Jackson, 2009). 

 ریو تأث پرداختند STIRPATبا استفاده اه مد   CO2، به تحلیل اثرات انتشار گاه 2008فان و همکارانش نیز در سا   

بررسی  2000 - 1313های  وی افزایش انتشار گاه طی سا جمعیت و تکنولوژی را در کشورهایی با درآمد سرانه متفاوت بر ر

داشته است. همچنین، نسبت جمعیت در گروه  CO2مثبتی بر روی افزایش گاه  ریتأثنشان دادند که رشد اقتصادی، و  کردند
 Fan et)ست مثبت داشته ا ریتأثمنفی و در سایر کشورها،  ریتأثدر کشورهای با باالترین درآمد سرانه،  ساله85 - 13سنی 

al, 2006).   راه برای کاهش ردپای اکولوژیک سوخت مصرفی را استفاده اه  نیتر مهم، 2003هولدن و هویر هم در سا
 . (Holden & Hoyer, 2005) دانند یمهای کمتر  های جایگزین با آلودگی سوخت

و  های فسیلی شهر شیراه پرداختند کربن سوخت اکسید ، به بررسی ردپای اکولوژیک گاه دی(1333)تیموری و همکاران  
کربن منتشر شده  اکسید کمتر اه نیاه اکولوژیکی برای جب  دینشان دادند که سرانه فضای سبز موجود در سطح شهر شیراه، 

 یاها به، به بررسی جای پای اکولوژیکی مقدار مصرف سوخت انواع وسیله نقلیه  (1313) فریادیو  صمدپور. هم چنین، است
میزان سوخت برای هر فرد است، محاسبه کردند و نشان دادند  کننده نیتأمر پرداختند و مقدار همین معاد  را که هر مساف

مسافر  1500هر مسافر کمترین مقدار مصرف را که معاد  مقدار مصرف  یاها بهمترمربع همین  003/0که مترو با کس  
 خودروی شخصی است به خود اختصاص داده است. 

های پژوهشگران  کربن اه جمله دغدغه اکسید موضوع ردپای گاه دی دهد یمنشان  گرفته صورتهای  بق پژوهشبررسی سوا 
پیشین ردپای کربن را  یها پژوهشبوده است.  توسعه پایدار یسو بهو هم چنین حرکت  آن در گرمایش جهانی ریتأث به باتوجه

و غیره مورد بررسی قرار دادند. در این راستا، پژوهش حاضر، به  ، مصرف کاالونقل حملهایی مانند: مصرف انرژی،  در همینه
در ارتباط با سرانه فضای سبز شهری و ارا ه راهکارهای کلی های فسیلی و محل دفن هباله  کربن مصرف سوخت واکاوی ردپای
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به سرانه فضای  های قبلی . پژوهشباشد یمکربن  اکسید در راستای حرکت به سمت توسعه پایدار شهری و هم کاهش دی

پژوهش حاضر درصدد تعریف استاندارد جدیدی  رو نیاهاو  اند نکردهعاملی در جب  و تثبیت کربن در شهر نگاه  عنوان بهسبز 
پژوهش حاضر )تبریز(،  موردمطالعههمچنین برای محدوده  .باشد یمپای کربن شهر  برای سرانه فضای سبز مطابق با ردی

تیموری ) دباش می ، اه نظر روش تحقیق، پژوهش حاضر هم راستا با پژوهشنیبر ااست. عالوه پژوهش مشابهی صورت نگرفته 
  .(1333و همکاران، 

 ساله پنجکه مکمل برنامه  یطیمح ستیهیک سند اجرایی و یک برنامه  عنوان بهایران برنامه راهبرد ملی تغییر اقلیم را  
نامه  های الهم برای اجرای پروتکل کیوتو، توافق ای ایجاد هیرساخت( است، بر1500تا  1338ششم توسعه ایران )اه سا  

کربن، در سراسر کشور ارا ه کرد  اکسید پاریس و مصوبات آتی آن و هم چنین اجرای تعهدات مربوط به کاهش انتشار گاه دی

(EPOI, 2017)ها و  بودن این سیاست جرااال الهم به باتوجهها در شهرهای صنعتی،  ها و برنامه . بررسی تأثیر این سیاست

تواند  ویژه شهرهای صنعتی اه جمله تهران، تبریز، اصفهان، اراک و ...( می ها و شهرهای کشور ایران )به ها در کل استان برنامه
ی ها ها و برنامه ، سیاستشود یممشاهده  1 که در جدو  طور همانای داشته باشد.  تأثیراتی بر الگوهای انتشار گاههای گلخانه

های تشویقی و  ها، سیاست کربن، اصالح قیمت های کم ای، افزایش سهم انرژی اجرایی اصلی مرتبط با کاهش گاههای گلخانه

تا  1338 یها سا ریزی شده است که این مطالعه را اه  برنامه 1500تا  1338های  ها برای سا  گاه تنبیهی است. این سیاست
 دهد. پوشش می 1331

 میزاناینکه  به باتوجهکربن دارند و همچنین  اکسید درختان نقش کلیدی در جب  و تثبیت دی هجمل من، فضای سبز 

 یبراپژوهش حاضر بنابراین، ، ای دانست گاههای گلخانه ییخود پاالعاملی برای کنتر  و  توان یمسبز شهری را  سرانه فضای

های فسیلی  کربن منتشره شده حاصل اه مصرف سوخت اکسید تخمین میزان دی( 1: ردیگ یمانجام دستیابی به سه هدف هیر 
رانه فضای سبز ( تعریف استاندارد س3کربن تولید شده  اکسید ( بررسی تغییرات ردپای کربن گاه دی2 1331-1332 طی

 کربن تولیدی. اکسید شهر در تثبیت دی ییخود پاالارتقا ظرفیت اکولوژیکی و  منظور به

 رییتغ ی)راهبرد مل، ای کاهش انتشار گازهای گلخانه با دررابطهاجرایی راهبرد ملی تغییر اقلیم ایران  های ها و برنامه سیاست .1جدول 

 و پسماند( انرژی – رانیا میاقل

 سیاست

 )انرژی و پسماند(

)سند  اجرایی در برنامه ششم های برنامه

 (کربن کماقتصاد 
 سازمان/وزارت همکار وزارت مجری سازمان/

های  یافزایش سهم انرژ

 در سبد سوخت کشور کربن کم

افزایش سهم گاه طبیعی در سبد سوخت  .1

 درصد در انتهای برنامه ششم 10کشور تا 
 وهارت نفت

وهارت مسنکن و شهرسناهی، وهارت   

 نیرو، وهارت صمت

ای جدینند  هننای هسننته  احنندان نیروگنناه  .2

 وهارت نیرو ساهمان انرژی اتمی تولید برق )دو واحد( منظور به

های قیمتی/  ح سیاستاصال

 منظور بهتشویقی/ تنبیهی 

افزایش کارایی انرژی و توسعه 

 های تجدیدپبیر انرژی

های  ادامه روند منطقی نمودن قیمت حامل .1

 المللی بین های قیمتانرژی تا رسیدن به 

ساهمان مدیریت و 

کشور، وهارت  ریزی برنامه

 اقتصاد و دارایی

وهارت نفننت، وهارت نیننرو و وهارت  

 اقتصاد و دارایی

 منظور به بلندمدتقانونی  های تشویقارا ه  .2

 الخصنوص  علیهای تجدیدپبیر  توسعه انرژی

 و مناطق روستایی شهرها کالنبرای 
 وهارت نیرو

، هیسننت محننیطسنناهمان حفاظننت 

وهارت اقتصاد و دارایی، وهارت نفت، 

 بانک مرکزی

 مصرف کمهای حمایت اه صنایع  ارا ه برنامه .3

باالی اقتصادی در مقابل صنایع  افزوده ارهشا ب

 ای پرمصرف و با انتشار باالی گاههای گلخانه

 وهارت صمت

، هیسننت محننیطسنناهمان حفاظننت 

وهارت اقتصاد و دارایی، وهارت نفت، 

وهارت صمت، بانک مرکزی، ساهمان 

 استاندارد

 فرایننندهاینوسناهی و بهسناهی صننایع و     .5

 کنربن  کمتصاد احتراقی و حرکت به سمت اق

 توسعه کشور های برنامهدر 

ساهمان مدیریت و 

کشور، وهارت  ریزی برنامه

 صمت

، هیسننت محننیطسنناهمان حفاظننت 

وهارت اقتصاد و دارایی، وهارت نفت، 

 وهارت نیرو
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  .1جدول ادامة 

 سیاست

 )انرژی و پسماند(

)سند  اجرایی در برنامه ششم های برنامه

 (کربن کماقتصاد 
 سازمان/وزارت همکار مجری وزارت سازمان/

مدیریت کربن در بخش پسماند 
 و فاضال 

بهداشنتی بنا منندیریت    - یدفنن مهندسن   .1
و باهیابی بیوگاه تولیندی و   آوری جمعصحیح 

بنه نیمنه    هنواهی  بنی هنای   نیز تبدیل لندفیل
 هواهی

وهارت کشور، ساهمان 
های  باهیافت شهرداری

 کشور
 هیست محیطساهمان حفاظت 

صحیح پسنماندها در شنهرها و    وریآ جمع .2
و  هنا  لنندفیل آنها به  موقع بهروستاها و انتقا  

های انتقا  پسماند  کاهش استفاده اه ایستگاه
 % در انتهای برنامه ششم30به میزان 

وهارت کشور، ساهمان 
های  باهیافت شهرداری

 کشور
 هیست محیطساهمان حفاظت 

 و هنا  فاضنال  و تصفیه هنواهی   آوری جمع .3
 و باهیابی و استفاده اه بیوگاه )متان( ها پسا 

 هیست محیطساهمان حفاظت  وهارت نیرو، وهارت صمت

 ها و روش مواد

 موردمطالعهمحدوده 

ترین شهر شما  غر  ایران  بزرگ (،1شکل دهد ) هکتار را پوشش می 25،300سکنه که حدود  1،331،833شهر تبریز با 
با دمایی ساالنه  خشک مهینسرد  یوهوا آ دقیقه شرقی( است. تبریز دارای  11درجه و  58دقیقه شمالی و  5درجه و  31)

است. عالوه بر این، تبریز ششمین شهر پرجمعیت و یکی اه  متر یلیم 230و همچنین میانگین بارندگی سلسیوس درجه  13

سبز این  و سرانه فضای مترمربعن میلیو 21ایران است. همچنین مساحت کل فضای سبز تبریز حدود  ربیپ شهرهای مهاجرت
  .باشد یمبرای هر نفر  مترمربع 11شهر حدود 

 
 موردمطالعهنقشه محدوده  .1شکل 

نیاه این پژوهش به روش  مورد های . دادهباشد یمتحلیلی  - یاین پژوهش، به لحاد هدف، کاربردی و به لحاد روش، توصیف

 2جدو  ) است آمده دست بهشهر تبریز در  هبالهمیزان تولید های فسیلی و  های مربوط به مصرف سوخت ای اه گزارش کتابخانه

توسط  موردبحثو مطابق با روش  میرمستقیغ صورت بهکربن و ردپای کربن حاصل اه آنها  اکسید ( و میزان انتشار گاه دی3 و
( برای 1331-1332ذکر شده ) های مربوط به سا های فسیلی  مصرف سوختهای  نویسندگان مورد محاسبه قرار گرفت. داده
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های فسیلی  )سوخت اه منابع انتشار آنها (N2O)و اکسید نیتروژن  (CH4)متان ، (CO2)کربن  اکسید محاسبه حجم انتشار دی

برای محاسبه  (MOP)استخراج شد. برای این کار اه روش برآورد ارا ه شده توسط وهارت نفت ایران  و محل دفن هباله(

، نفت کوره و نفت سفید( گاهو یل() گاه های فسیلی )بنزین موتور، نفت ای اه مصرف سوخت گاههای گلخانه غیرمستقیم انتشار
برای تخمین انتشار گاههای (USEPA) متحده ایاالت ستیه طیمحو مد  ریاضی طراحی شده توسط آژانس حفاظت اه 

 استفاده شد.  2و  1 یهارابطهای اه محل دفن هباله طبق  گلخانه

و  عیآمارنامه شرکت توز) – لیتر( 1111های فسیلی در شهر تبریز )برحسب  میزان مصرف و درصد رشد سالیانه مصرف سوخت .2 جدول

 (1331-1332 ران،یا ینفت یها پخش فرآورده

 سال

 نفت کوره گازوئیل(گاز ) نفت نفت سفید بنزین موتور

میزان 

 مصرف

درصد 

 رشد

میزان 

 مصرف

درصد 

 رشد
 میزان مصرف

صد در

 رشد
 میزان مصرف

درصد 

 رشد

1333-1332 353110 3/1 31035 3/2- 330831 8/1- 1125108 3/33 

1335-1333 353051 3/0- 23833 3/23- 331831 2/0 115501 3/21- 

1333-1335 355133 2/0- 12311 1/51- 331311 5/13- 213315 3/13- 

1338-1333 381225 2/5 12155 3- 312135 1/3- 3333 2/31- 

1331-1338 802323 1/8 10111 1/18 331110 2/1 8518 3/8 

1331-1331 853118 3/1 1233 3/11- 331535 1/8 18353 1/1253 

 ای منتشر شده  گازهای گلخانه میرمستقیغمحاسبه نحوه 
کربن ناشی  اکسید یبرای محاسبه میزان انتشار د IPCCالهم به ذکر است که این فرمو  برگرفته اه فرمو  ارا ه شده توسط 

شده  یساه یبومبا آن ندارد و تنها توسط وهارت نفت ایران  آمده دست بهاه مصرف سوخت فسیلی است و هیچ تفاوتی در نتایج 

اکسیدکربن، متان و اکسید نیتروژن( اه منابع احتراقی ثابت، اه طریق  ای )دی است. میزان انتشار هر یک اه سه گاه گلخانه

 رابطه)مطابق  (5و  3)جدو   های مصرفی در ارهش حرارتی و ضری  انتشار آن سوخت هر یک اه سوختمقدار  ضر  حاصل
 (N.I.O.R.D.C., 2017-2018): دیآ یم( به دست 1

                            1رابطه 

( حاصل اه احتراق CO2،CH4،N2O )یعنی هر یک اه گاههای jای  : میزان انتشار ساالنه گاه گلخانه        رابطه نیدرا 

های  )استاندارد مترمکع ( برای سوخت S  بر حس   i: مقدار کل مصرف ساالنه سوخت   ؛ )تن( tonبر حس   iسوخت 

)گیگاژو  به اهای هر  GJ/S   بر حس  i: ارهش حرارتی خالص سوخت      ؛ )لیتر( برای سوخت های مایع Lگاهی و 
: ضری        ؛ های مایع )گیگاژو  به اهای هر لیتر( برای سوخت GJ/Lهای گاهی و  استاندارد مترمکع ( برای سوخت

: سوخت )اعم اه گاه طبیعی، نفت گاه، i؛ )تن به اهای هر گیگاژو ( ton/GJبر حس  i برای سوخت  jای  انتشار گاه گلخانه

 CO2)،CH4 ، (N2Oای  : گاه گلخانهJ؛ نفت کوره و...(

 (یا گلخانه یانتشار گازها زانیم یده گزارشمحاسبه و  یراهنما) رانیوزارت نفت ا -ها  سوختلص ارزش حرارتی خا .3جدول 

 ردیف نوع سوخت ارزش حرارتی خالص واحد

GJ/S   34.20×10
-3

 1 گاه طبیعی 

GJ/liter 26.49 ×10
-3

 LPG 2 

GJ/liter 33.10×10
-3

 3 بنزین 

GJ/liter 35.70×10
-3

 5 نفت سفید 

GJ/liter 33.10×10
-3

 3 نفتا 

GJ/liter 36.70×10
-3

 8 گاهو یل() گاه نفت 

GJ/liter 39.60×10
-3

 1 نفت کوره 

GJ/liter 36.60×10
-3

 1 نفت خام 
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 یانتشار گازها زانیم یده گزارشمحاسبه و  یراهنما) ن،رایوزارت نفت ا - یبرای منابع احتراق ها سوختضرایب انتشار  .4جدول 

 (یا گلخانه

 ردیف نوع سوخت CO2 ضریب انتشار CH4 ضریب انتشار N2O نتشارضریب ا

1×10
-7

 1×10
-6

 56.1×10
-3

 1 گاه طبیعی 

1×10
-7

 1×10
-6

 63.1×10
-3

 LPG 2 

6×10
-7

 3×10
-6

 69.1×10
-3

 3 بنزین 

6×10
-7

 3×10
-6

 71.9×10
-3

 5 نفت سفید 

6×10
-7

 3×10
-6

 73.3×10
-3

 3 نفتا 

6×10
-7

 3×10
-6

 74.1×10
-3

 8 گاهو یل(ه )گا نفت 

6×10
-7

 3×10
-6

 77.4×10
-3

 1 نفت کوره 

6×10
-7

 3×10
-6

 73.3×10
-3

 1 نفت خام 

 آمریکا ستیز طیمحمدل ریاضی ارائه شده توسط سازمان حفاظت 

  هموردمطالعهای  های آماری شهرداری تبریز در سا  اه سالنامه میزان تولید هباله شهر تبریزمرتبط با  های داده در این پژوهش،

های  میزان تولید هباله در شهر تبریز در سا (. 3جدو  قرار گرفت ) لیوتحل هیتجزو توسط نویسندگان مورد  یآور جمع

و بیشترین میزان  1332-1333های  کمترین میزان تولید مربوط به سا  که یطور به، روند صعودی داشته است موردمطالعه
 ه است.بود 1331-1331های  تولید هباله مربوط به سا 

-1331 زیتبر یشهردار یآمار یها سالنامه) ،میزان رشد جمعیت و وزن کل زباله تولیدی شهروندان تبریزی .5جدول 

1332) 

 (وزن زباله )تن جمعیت سال

1333-1332 1353531 1/303353 

1335-1333 1333308 3/338333 

1333-1335 1318133 2/318133 

1338-1333 1331833 1/510312 

1331-1338 1315155 1/531113 

1331-1331 1333310 3/552312 

که بر اساس  LandGEMمیزان انتشار گاههای دی اکسید کربن، متان و سایر ترکیبات آلی غیرمتانی با استفاده اه مد  

د. ، محاسبه ش(8جدو  ) ایاالت متحده آمریکا طراحی شده است ستیه طیمحمعادله درجه یک و توسط آژانس حفاظت اه 

نوع آالینده هوا را محاسبه و  58 تواند یم(. این مد ، 3جدو  اه این مرحله در نتایج آورده شده است ) آمده دست بهنتایج 
تعریف شده است، به شرح  LandGEM( که برای انجام محاسبات در مد  2)   رابطه. (Alizad et al., 2018)تخمین بزند 

 هیر است:

∑        2رابطه  ∑      [
  

  
]        

 

     

 

   
 

 : رابطه نیدرا
   

شمارنده گام همانی )یک سا  افزایش i: ؛ تولید سالیانه متان در سا  محاسبه )متر مکع  در سا (: 

تولید گاه متان بر حس  معکوس نرخ  k: ؛سا ( 1/1افزایش همان ساالنه ) : j؛اولین سا  ورود هباله –سا  محاسبه  n: ؛همان(

)پتانسیل ظرفیت تولید متان بر حس :   ؛ معکوس سا  در نظر گرفته شده است.( 12/1سا  )در این مطالعه 
  

  
:    ؛(

 امین سا  بر حس  jامین بخش اه هباله دفن شده در  jسن      ؛(Mg)ام.  iجرم دفن هباله در محل تاسیس دفن در سا  
  .ام iسا  

                                

و  0231/0مقدار کربن آلی قابل تجزیه در هباله )برای کاغب و مقوا معاد     : ؛ 1/0ضری  تصحیح تولید متان  :   
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؛ (13/0عه درصد مواد آلی با قابلیت تبدیل به گاه متان و دی اکسید کربن )در این مطال    : ؛ (22/0برای پسماند معاد  

های محل دفن )در این  میزان اکسیداسیون در الیه   : ؛(31/0درصد گاه متان موجود در گاه محل دفن )در این مطالعه  : 

 .(0مطالعه 

 لندجم در مدل مورداستفادهمشخصات محل دفن زباله شهر تبریز به همراه ضرایب  .6جدول 

 Landfill Characteristics 

2013 Landfill Open Year 

2019 Landfill Closure Year (with 80-year limit) 

2019 Actual Closure Year (without limit) 

NO Have Model Calculate Closure Year? 

15,000,000 Waste Design Capacity (Ton) 

NO MODEL PARAMETERS 

0.020 Methane Generation Rate, k 

170 Potential Methane Generation Capacity, Lo 

4000 NMOC Concentration 

50 Methane Content 

 نتایج

 های فسیلی در تبریز از مصرف سوخت N2Oو  CO2 ،CH4انتشار گازهای  های مربوط به یافته

 1331تا  1333های  روند کاهشی داشته است، اما اه سا  1333تا  1332های  میزان مصرف بنزین در شهر تبریز، در سا 

 1331-1331های  لیتر مربوط به سا  853،118،000روند صعودی به خود گرفته است. بیشترین میزان مصرف بنزین با 

 گاه هم چنین میزان مصرف نفتروند نزولی داشته است.  موردمطالعههای  است. در مقابل مصرف نفت سفید طی سا 
با  همان همکه  ها شیافزا. این (2شکل و  2جدو  )روند صعودی به خود گرفته است  1331تا  1338های  در سا  گاهو یل()

کاهشی  ریتأثبر میزان مصرف بنزین  تنها نهراهبرد ملی تغییر اقلیمی بوده است. این بدان معناست که این برنامه اجرای برنامه 

برعکس عمل کرده و باعث افزایش آن شده است. در این میان، تنها نفت کوره به دلیل اعمنا   صورت  نداشته؛ بلکه به

نفت کوره، روند نزولی داشته  یجا بهفزایش استفاده اه گاه طبیعی در پاالیشگاه تبریز های کاهش مصرف نفت کوره و ا سیاست
، این 1338-1331های  ، طی سا وجود نیباارسید.  -31.2درصد رشد آن به  1333-1338های  در سا  که یطور بهاست 

لیتر  18،353درصدی به  1253 با رشدی 1331-1331های  روند معکوس شده و دوباره روند صعودی یافته است و در سا 

 (. 2شکل و  2جدو  رسیده است )

 
 در تبریز موردمطالعه یها سالهای فسیلی طی  روند مصرف سوخت .2شکل 

های فسیلی شهر تبریز با کل کشور ایران اه  در همین راستا، برای بررسی تطابق وضعیت روند تغییرات مصرف سوخت 
در کل کشور ایران روند  1333تا  1332نتایج نشان داد، مصرف بنزین اه سا  که  های مصرف کل کشور استفاده شد داده

ساهگاری و تطابق روند  دهنده نشانروند صعودی به خود گرفته است که  1331تا  1338کاهش داشته و سپس اه سا  



 22 : شهر تبریز(موردمطالعهکنترل و پایش ردپای کربن گامی در راستای توسعه پایدار شهری )نمونه 
 

 مصرف نفت سفید و نفتتغییرات مصرف بنزین در تبریز با مصرف این محصو  در کل کشور است. هم چنین، روند تغییرات 

مصرف نفت کوره  ندیفراهایی در سطوح خرد و کالن در  نیز در تبریز با کل کشور منطبق است. تنها تفاوت گاهو یل() گاه

برخالف شهر تبریز در کل کشور به روند نزولی داشته است  1331-1331های  مصرف این محصو  در سا  -ت وجود داش
 (. 1جدو  )

آمارنامه شرکت توزیع و ، منبع: لیتر( 1111)برحسب  موردمطالعههای  های فسیلی در ایران طی سال ف سوختمیزان مصر .7جدول 

 1331-1332های نفتی ایران،  پخش فرآورده

 سال

 نفت کوره گازوئیل(گاز ) نفت نفت سفید بنزین

 میزان مصرف
درصد 

 رشد
 میزان مصرف

درصد 

 رشد
 میزان مصرف

درصد 

 رشد
 مصرف میزان

 درصد

 رشد

1333-1332 25383213 1/1 5351313 3- 31583323 5/1 11323350 1/1- 

1335-1333 23500113 1/1 3811333 3/13- 38331810 3- 13331130 1/21- 

1333-1335 23318033 2 3320110 8/3- 23833110 3/11- 1331330 2/33- 

1338-1333 21210583 3/3 3032210 3/8- 23288083 2/1- 3113513 3/52- 

1331-1338 23580810 1 2138830 8/3- 30111830 1/3 3333313 5/5 

1331-1331 32328313 5/10 2521813 2/13- 32222330 1/8 5381013 1- 

اکسید  و (CH4) متان ،(CO2) کربن اکسید دی افتهیانتشارای  (، گاههای گلخانه2) های جدو  ( و داده1) رابطهبر اساس  

-1333تن در سا   3153083.8کربن با   اکسید ست آمد. نتایج نشان داد که بیشترین میزان انتشار دیبه د (N2O) نیتروژن
-1338های  ترین حد خود در سا  توجهی کاهش یافت و به پایین های بعد، این نرخ به طور قابل بوده است. طی سا  1332

و  1جدو  تن رسیده است ) 2131038.1و به روند صعودی به خود گرفته  1338-1331 یها سا رسید. اما در  1333

 (.3شکل 

 فسیلی )برحسب تن( یها سوختاز طریق مصرف  (N2O)و  (CH4) ،(CO2)میزان سالیانه انتشار گازهای  .1جدول 

 اکسید نیتروژن متان دکربنیاکس ید سال

1333-1332 8/3153083 3/235 51 

1335-1333 1/3018181 1/205 51 

1333-1335 8/2133581 2/111 3/23 

1338-1333 8/2133381 33 8/11 

1331-1338 1/2358013 33 1/13 

1331-1331 1/2131018 2/113 23 

 
 فسیلی در شهر تبریز یها سوختاز مصرف  دکربنیاکس یدروند انتشار سالیانه . 3شکل 
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از محل دفن زباله در  ترکیبات آلی غیرمتانیو  متان، کربن اکسید دی انتشار گازهای های مربوط به یافته

 تبریز

% است )مرکز آمار 31/0، 1333نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سا   بر اساسنرخ رشد جمعیت شهر تبریز 

سا  تخمین هده شد. نرخ  8های موجود در  داده بر اساسدوره مطالعه انتخابی برای مرکز دفن هباله شهر تبریز (. 1333ایران، 
درصد است که نسبت به میزان جمعیت  3تا  2، ساالنه ساله30 دورةدر یک  توسعه درحا در کشورهای  سرانه تولید هباله

 3درصد است. جدو   3/3اساس، نرخ تولید هباله در شهر تبریز  نیبر هم. (Alizad et al., 2018) باشد یمشهرها متغیر 

 استفاده شد. LandGEM V 3/02 رای محاسبات اه مد دهد. ب های مربوط به تولید هباله را در شهر تبریز نشان می داده

کیلومتری جاده تبریز به روستای  12در ارتفاعات شیرینجه تبریز واقع در  1332های و پسماندهای شهر تبریز اه سا   هباله
با ، مطابق یبردار خاک صورت بهسلو   3هکتار در  33. این مرکز، مساحتی به وسعت (5شکل ) شوند یماسپیران دفن 

سا  طراحی شده و  3ها، هر سلو  برای مدت  ینیب شیپجغرافیای طبیعی طراحی و ساخته شده است. بر اساس اهداف و 

و یا هرگونه سیستم مدرن دیگر، این مرکز  سوه هبالهتقریباً با مدیریت صحیح محل دفن هباله و در صورت نص  سیستم 
میلیون تن  13ریز باشد. بر اساس مطالعات انجام شده، ظرفیت این مرکز های شهر تب سا  میزبان هباله 30به مدت  تواند یم

 .(Alizad et al., 2018) هزار تن است 500های ورودی ساالنه حدود  برآورد شده است و هباله

 
 یا ماهوارهموقعیت زباله گاه تبریز بر روی عکس  .4شکل 

( 1332-1331) موردمطالعههای  شهر تبریز در طی سا  دفن هباله اه محل NMOC و CH4طبق نتایج، انتشار گاههای  

منتشر شده اه  (CO2)کربن  اکسید دهد که بیشترین گاه دی اند. همچنین، نتایج نشان می روند صعودی و افزایشی داشته
انتشار  دهد که میزان بوده است. این نمودار نشان می 1331-1331های  تن، مربوط به سا  325،11دفن هباله تبریز با  محل

 (. 3و شکل  3جدو  روند افزایشی داشته است ) 1331تا  1332دفن هباله اه سا   کربن اه محل اکسید دی

 های شهر تبریز از محل دفن زباله ترکیبات آلی غیرمتانیکربن، متان و  اکسید دی انتشار سالیانه کل مقادیر  .3جدول 

 ترکیبات آلی غیرمتانی متان دکربنیاکس ید سال

1333-1332 3/1231 150 1/31 

1335-1333 3/2321 2/151 3/38 

1333-1335 3/5331 1311 3/81 

1338-1333 3/8831 5/2528 3/105 

1331-1338 3011 1/3303 1/152 

1331-1331 11325 1/5353 1/181 
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 1332-1331کربن از محل دفن زباله شهر تبریز  اکسید روند انتشار ساالنه دی .5شکل 

های فسیلی و محل دفن هباله شهر  اه مصرف سوخت افتهیانتشارکربن  اکسید اس محاسبات مربوط به میزان کل دیبر اس 

تبریز و هم چنین، آمار موجود درباره میزان مساحت فضای سبز شهر تبریز، اطالعات مربوط به سرانه فضای سبز شهر تبریز 

طبق جدو   مترمربعکربن هر فرد بر حس   برای جب  ردپای اهیموردنکربن هر فرد و نیز فضای سبز  هر نفر، ردپای یاها به
روند صعودی داشته  1333تا  1332دهد که مساحت کل فضای سبز شهر تبریز در سا   به دست آمد. نتایج نشان می 10

ان خود به بیشترین میز 1331تا  1331روند نزولی طی کرده است. هم چنین در سا   1331تا  1333سا  است؛ اما در 

مترمربع  353برای جب  ردپای کربن هر فرد،  اهیموردنکربن نشان داد که سرانه فضای سبز  محاسبه ردپایرسیده است. 

کنربن   اکسنید  برای جنب  دی  اهیموردن، کل فضای سبز 1331-1331باشد. همچنین، نتایج نشان داد که در سا   می
 2830ن در حالی است که کل فضای سبز موجود در این شهر حدود هکتار است، ای 153،313در شهر تبریز،  افتهیانتشار

 لوژیکی شهر تبریز است.اکوبرابر ظرفیت  5/38باشد. به این معنی که  هکتار می

 برای جذب آن در شهر تبریز ازیموردنمیزان سالیانه ردپای کربن هر فرد و فضای سبز  .11جدول 

 سال

کل انتشار 

 اکسیدکربن دی

 )تن(

 زکل فضای سب

 )مترمربع(

سرانه فضای سبز 

هر نفر  ازای به

 )مترمربع(

ردپای کربن 

 هر فرد ازای به

 )تن(

برای  موردنیازفضای 

جذب ردپای کربن هر 

 فرد )تن(

1333-1332 3130383 25083581 3/13 2103 2011 

1335-1333 3013035 23201123 2/18 1111 1100 

1333-1335 2133113 23130353 3/18 1000 315 

1338-1333 2208223 13831318 3/13 118 110 

1331-1338 2333138 13012218 18 123 103 

1331-1331 2183010 28301383 3/18 333 353 

 بحث 
پژوهش نشان  هر دونتایج  که یطور بهباشد.  راستا می هم (1333)تیموری و همکاران، نتایج پژوهش حاضر با نتایج پژوهش 

، سرانه فضای سبز را نیبر اباشد. عالوه  کربن نمی اکسید نه فضای سبز موجود جوابگوی ردپای گاه دیدهد که میزان سرا می

فضای سبز برای  اهیموردناما در مقابل نیز، در این مطالعه سرانه  داند. ای می عاملی برای کنتر  و خودپاالیی گاههای گلخانه
تخمین هده شده است که در پژوهش حاضر این رقم برای  مربعمتر 11/31کربن برای شهر شیراه  اکسید دی جب  ردپای

توان صنعتی بودن شهر تبریز و مصرف باالی  مترمربع تخمین هده شده است که یکی اه دالیل مهم آن را می 353شهر تبریز 

 های فسیلی در این شهر بیان کرد.  سوخت

ابزار کلیدی  نیتر مهممناطق شهری را  ،(Ortega-Montaya & Johari, 2020)این پژوهش همانند پژوهش چنین،  هم 
، پژوهش حاضر 2010هم چنین، در راستای پژوهش لی و همکارانش در سا   داند. ای می برای مقابله افزایش گاههای گلخانه
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الف سایر داند. در نهایت، این پژوهش برخ ردپای کربن را برای ارهیابی اثرات انسان بر محیط الهم و ضروری می ینیب شیپنیز 

ای حاصل اه کل  انتشار گاههای گلخانه زانینپرداخته؛ بلکه مای  تنها به یک بعد اه عوامل تولید گاههای گلخانه ها پژوهش

 دفن هباله را مورد بررسی قرار داده است. های فسیلی و هم چنین محل مصرف سوخت

 یریگ جهینت

های  های فسیلی و هباله ای سبز شهری تبریز با ردپای کربن سوخت( نشان داد که سرانه فض10نتایج مطالعه و تحلیل جدو  )

های فسیلی و محل دفن هبالنه، بایند حندود     ناشی اه سوخت CO2شده مطابقت ندارد و برای متعاد  کردن اثرات  دفن
این این در حالی است که کل فضای سبز موجود در  هکتار به اراضی جنگلی یا فضای سبز شهری اضافه شود. 153،313

در واقع، عالوه بر سرانه  برابر ظرفیت بیولوژیکی شهر تبریز است. 38.5باشد. به این معنی که  هکتار می 2830 شهر، حدود

فضای سبز را  مترمربع 353هر شهروند تبریز  یاها به، شهرداری تبریز موظف است 1331-1331فضای سبز موجود در سا  
برای جب  ردپای  اهیموردنکه میزان سرانه فضای سبز ی طور بهاست  توجه قابلیراه ش شهر کالندر مقایسه با که  افزایش دهد

 باشد. مترمربع می 11/31 شهر شیراه، کربن

این مطالعه نشان داد که عملکرد فضای  همچنین، کربن در شهر تبریز دارد. اکسید این مقایسه نشان اه میزان باالی دی 
مترمربعی به طور  11سرانه  رایندارد؛ ههای فسیلی و محل دفن هباله، همخوانی  ختسبز شهرداری تبریز با ردپای کربن سو

، باید توجه داشت که حا  نیبااهر نفر است.  یاها بهبرای جب  ردپای کربن  اهیموردنتوجهی کمتر اه میزان فضای سبز  قابل

آ   نیتأمبرای  اهیموردن یطیمح ستیهحقابه ه ، چراکرا جب  و تثبیت کند CO2تواند ردپای  نمی ییتنها بهایجاد فضای سبز 

هنای   گباری بنر روی اننرژی   ، سرمایهرو نیاها. مانع اه این کار استبحران آبی موجود،  به باتوجهاین مقدار اه فضای سبز 
های به خودرونقل عمومی بنزینی و گاهو یلی  و همچنین، تبدیل ناوگان حمل و انرژی خورشیدی و بادی ژهیو بهتجدیدپبیر 

  ، الهم و ضروری است.در شهر تبریز کربن اکسید دی ژهیو بهای  گاههای گلخانه انتشاردر راستای کاهش هیبریدی 

نداشته است.  کربندیاکس ها تأثیر چندانی در کاهش انتشار گاه دی ها و برنامه ها حاکی اه آن است که اجرای سیاست یافته 
پوشش  1331تا  1338های  است که این مطالعه را اه سا  شده یزیر برنامه 1500تا  1338های  ها برای سا  این سیاست

ماهیت دولتی  چونها به دالیلی  توان نتیجه گرفت که این سیاست ها، می استنباط کلی و با بررسی سیاست صورت بهدهد.  می

نگناه  ه منابع سوخت فسنیلی،  های الهم و وابستگی شدید ب ها، فقدان رویکرد یکپارچه، فقدان فناوری بودن این سیاست

 موفقیت چندانی نداشته است. های قانونی، فنی و اجرایی و غیره کربن، عدم وجود هیرساخت به موضوع اقتصاد کم مدت کوتاه
نیاهمند  پایدار شهری،  توسعه یسو بهو همچنین حرکت  کربن ای و همچنین دستیابی به شهری کم کاهش گاههای گلخانه

پیشننهادهای   درنظرگرفتنهای کاربردی با  ها و برنامه . در هیر سیاستاست ی کاربردیها ا و برنامهه اجرای این سیاست

 ارا ه گردیده است: یالملل نیب
ای  انرژی خورشیدی و بادی جهت کاهش استفاده اه گاههای گلخانه ژهیو بههای تجدیدپبیر  گباری بر روی انرژی سرمایه -1

 کربن اکسید دی ژهیو به

 سا  آینده 10در طی  عمومی بنزینی و گاهو یلی به هیبریدی ونقل حملیل ناوگان تبد -2

نیاهمند  توسعه پایدار شهری، یسو بهو همچنین حرکت  کربن ای و همچنین دستیابی به شهری کم کاهش گاههای گلخانه
 ها است: ها و برنامه اجرای این سیاست

 - یهای توسعه آت ای در برنامه حرکت به سمت کاهش گاههای گلخانه های بلندمدت جهت ها و سیاست توسعه استراتژی -3

 .ساله20حداقل در یک باهه همانی 

گباری برنامه های انجام  های آتی با اشتراک های قبلی، برای بهبود در برنامه شناسایی و توجه به نقاط قوت و ضعف برنامه -5

 .شده و نتایج آنها

 .های روشن و دقیق برای اساتید و دانشجویان در صنعت و انرژی با ارا ه دادهاستفاده اه مطالعات دانشگاهی  -3

 .وهوا آ های غیردولتی در کاهش اثرات تغییرات  مشارکت ساهمان -8
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های الهم در مقاطع مختلف تحصیلی و افزایش آگاهی عمومی نسبت به تغییرات اقلیمی و اثرات افزایش  ارا ه آموهش -1

 .کربن های موسوم به شهروند کم و سیاست ها برنامهو مشارکت دادن مردم در اجرای  CO2 ژهیو بهای  گاههای گلخانه

 .اهمیت ایران های بی های اضافی سایر بخش ای با حبف بودجه تخصیص اعتبارات کافی در کاهش گاههای گلخانه -1

های کاهش گاههنای   و سیاست ها هبرنامایجاد بستر الهم برای مشارکت بخش خصوصی و حمایت اه آن برای اجرای  -3

 .ای گلخانه

ها و بخش خصوصی و نیز ایجاد ساهمانی با  ها، وهارتخانه ها، شهرداری همکاری فعا  و کارآمد اه سوی دولت، ساهمان -10
 ها و همکاری آنها اختیارات گسترده برای ساهماندهی فعالیت

 منابع

های محاسبه آن بر تولید برق اه منابع فسیلی  (. ردپای کربن و روش1331ده مهسا )ابوالقاسمی، مهناه؛ یوسفی، حسین؛ موسوی رینه، سی
 .51-31(، 2، )8، های تجدیدپبیر و نو ترویجی انرژی - فصلنامه علمیو تجدیدپبیر. 

 «.لی شهر شیراههای فسی سوخت دکربنیاکس یدردپای اکولوژیک گاه (. »1333تیموری، ایرج؛ ساالروندیان، فاطمه؛ هیاری، کرامت اهلل )

 . 133-205(، 1، )فصلنامه تحقیقات جغرافیایی

 کل اداره، تبریز شهرداری انسانی سرمایه توسعه و ریزی برنامه معاونت، سالنامه آماری شهرداری تبریز(. 1332شهرداری تبریز )
 اطالعات. تحلیل و آمار ، گروهوبودجه برنامه

 کل اداره، تبریز شهرداری انسانی سرمایه توسعه و یزیر برنامه معاونت، ری تبریزسالنامه آماری شهردا(. 1333شهرداری تبریز )

 اطالعات. تحلیل و آمار ، گروهوبودجه برنامه

 کل اداره، تبریز شهرداری انسانی سرمایه توسعه و یزیر برنامه معاونت، سالنامه آماری شهرداری تبریز(. 1335شهرداری تبریز )
 اطالعات. تحلیل و رآما ، گروهوبودجه برنامه

 کل اداره، تبریز شهرداری انسانی سرمایه توسعه و یزیر برنامه معاونت، سالنامه آماری شهرداری تبریز(. 1333شهرداری تبریز )

 اطالعات. تحلیل و آمار ، گروهوبودجه برنامه
 کل اداره، تبریز شهرداری انسانی رمایهس توسعه و یزیر برنامه معاونت، سالنامه آماری شهرداری تبریز(. 1338شهرداری تبریز )

 اطالعات. تحلیل و آمار ، گروهوبودجه برنامه

 کل اداره، تبریز شهرداری انسانی سرمایه توسعه و یزیر برنامه معاونت، سالنامه آماری شهرداری تبریز(. 1331شهرداری تبریز )

 اطالعات. تحلیل و آمار ، گروهوبودجه برنامه
: محله الهیه موردمطالعه(. تعیین جاپای اکولوژیکی در نواحی شهری پرتراکم و بلندمرتبه )نمونه 1311ادی، شهرهاد )صمدپور، پریماه؛ فری

 .12-83(، 53، )یشناس طیمحمجله تهران(. 
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