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  يشناخت بوم ياجاپ روش از استفاده با مشهد شهر ونقل حمل يداريپا ليتحل

 

  رانيا مشهد، مشهد، يفردوس دانشگاه ،يشهر يزير برنامه و ايجغراف اريدانش ـرهنما ميمحمدرح

 رانيا مشهد، مشهد، يفردوس دانشگاه ،يشهر يزير برنامه و ايجغراف يدكتر يدانشجو ـ1اين يعباد مهيفه

  

 4/5/1393: بيتصو خيتار             20/9/1392:  افتيدر خيتار

  دهيچك

 شهر يشهر درون ونقل حمل مصارف يبرا منابع، كياكولوژ توان يابيارز هدف با مقاله نيا 

 ونقل حمل يها تيمحدود و تنگناها دارد تالش موجود، يستيز تيظرف با اسيق در مشهد

 كه است» 2يشناخت بوم يجاپا «پژوهش، نيا در شده گرفته كار به روش. كند مشخص را داريپا

 عاتيضا جذب و منابع ديتول «و» ها انسان لهيوس به عاتيضا ديتول و مصرف زانيم «نيب رابطه

 مشهد در ونقل حمل بخش يبرا يشناخت بوم يجاپا محاسبه. دهد يم نشان را» عتيطب لهيوس به

 برطرف يبرا سال در يانرژ گاژوليگ ونيليم 35ش از ين شهر با مصرف بيا كه داد نشان

 و كند يم ديتول كربن تن 497554 معادل يرقم ونقل، حمل در يمصرف سوخت به ازين ساختن

 فرد هر يبرا هكتار 11/0 هكتار كي در گاژوليگ 100 هر يازا به آن يشناخت بوم سرانه معادل

 هكتار 359341,82 مشهد ينفر ونيليم 3 تيجمع) 1391 سال (حاضر حال در يعني است؛

 رقم نيا. كنند يم استفاده ونقل حمل بخش در يانرژ يكنون مصرف يبرا يشناخت بوم نيزم

 يبرا ييراهكارها يريكارگ به نيبنابرا است؛ مشهد شهر كالن وسعت از شيب برابر 10 حدود

 ونقل حمل يها نهيگز تيتقو جمله از بانيپشت يراضا وسعت و يشناخت بوم يجاپا كاهش

   .است يضرور يعموم

  .مشهد شهر كالن ،يانرژ مصرف دار،يپا ونقل حمل ،يشناخت بوم يجاپا: هادواژهيكل

  مقدمه. 1

 فيتعر داريپا توسعه يمرزها درون در كه است يتر گسترده مفهوم از يجزئ ونقل، حمل داريپا توسعه

 تردد و تحرك يبرا ياجتماع يها فرصت تنوع و يانسان يزندگ تيفيك بهبود و فظح يمعنا به و شود يم

 رو نيازا ).315: 2008گران،ي و د3براون ("است يجهان ستمياكوس يتنگناها و ها تيمحدود چهارچوب در بشر،
                                                           

 Email: Ebadinia@um.ac.ir                       09155238407:سنده مسئولي نو1

2 Ecological Footprint 

3  Browne 
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 يبرا يعيطب منابع حفظ بر ديتأك با انسان يحركت يازهاين رفع و يزندگ بهبود به ديبا ونقل حمل داريپا ستميس

 انتشار كاهش ،يستيز تنوع از ينگهدار و حفظ ر،يدپذيتجد منابع كردن نيگزيجا قيطر از نده،يآ يها نسل

 بر .)269: 1،1996گودمنسون و هوجر (نجامديب ونقل حمل بحث در ياقتصاد آگاهانه دانش از تيحما و كربن

 بيآس بدون كه است داريپا يونقل حمل ") 2004 (2ياقتصاد ييها يهمكار و عهتوس سازمان فيتعر اساس

 نرخ از كمتر ينرخ با و ريپذ ديتجد منابع از استفاده با و يعيطب يها ستمياكوس اي يعموم يسالمت به رساندن

 برطرف به بتواند ريپذ ديتجد منابع توسعه از كمتر يزانيم به ريناپذ ديتجد منابع از استفاده و آن مجدد اءياح

 نيتأم جهت در كه يبهساز و يراهساز يها برنامه رياخ يها سال در. بپردازد يدسترس يازهاين كردن

 كيتراف از ييها حجم حمل يبرا يكاف يمعبر تيظرف ارائه و ونقل حمل يبرا الزم يربناهايز و ها رساختيز

 رفتن دست از به توان يم جمله از. است شده باعث را يتوجه قابل يستيز طيمح يها بيآس ده،درآم اجرا به

 و يخيتار يبناها به بيآس نيهمچن و كياكولوژ گسترده يها ينابود و 3يستيز تنوع اي ها گاه ستيز

 انتشار در يانرژ مصرف يها شبخ از كي هر سهم ).81: 2005 ن،يموت (كرد اشاره شناسانه باستان يها يژگيو

 از درصد 7/44 و NOX انتشار كل از درصد 7/64 ديتول با ونقل حمل بخش كه است نيا نشانگر ها ندهيآال

SO2، 5/27 از درصد CO2، 5/40 از درصد SO3، 8/98 از درصد CO، 8/96 از درصد HC از درصد 4/79 و 

 است كشور يانرژ كننده مصرف يها بخش ريسا انيم در هاگاز انواع انتشار زانيم نيشتريب يدارا معلق، ذرات

 بخش). 47: 1385فروزنده، (است درصد 81 فوق يگازها انتشار در ونقل حمل سهم متوسط طور به و

 يكشورها در نيزم كره يساز گرم در كه است ييگازها انتشار از درصد 25 حدوداً مسئول ونقل حمل

. شود يم محاسبه توسعه درحال يكشورها در درصد نيا از يمين فقط اما كند، يم مشاركت يصنعت

 يول اند شده ثابت كشورها ياقتصاد يها يهمكار و توسعه سازمان در نسبت نيا رسد يم نظر به كه يدرصورت

 در عمدتاً شيافزا نيا. ابدي يم شيافزا يموتور ونقل حمل در توسعه درحال يكشورها شرفتيپ هنوز

 به داريپا يا ندهيآ نيبنابرا ؛)103: 2002،يجهان بانك (است شده متمركز يشهر قمناط در يموتور ونقل حمل

 به رو نيازا يحت اي ،يا شهير راتييتغ و يزير برنامه و ونقل حمل استيس به نسبت متفاوت اساساً يكرديرو

 رينظ يمحدود يها جنبه يرو كه يقاتيتحق و فيتعار. )79:همان (دارد ازين رياخ يها شيگرا شدن رو آن

 نظر از شهر دارتريپا شكل مسئله به يمطمئن يها پاسخ اند، متمركزشده رهيغ و ونقل حمل ،يانرژ ييكارا

 اند؛ نداده يشهر خدمات و التيتسه و يعموم ونقل حمل بودن صرفه به مقرون ،يانرژ مصرف در ييكارا

 مفهوم در دارد ازين ونقل، حمل بخش واسطه به شهر داريپا شكل به يابيدست يبرا ياستراتژ هر نيبنابرا

                                                           

1  Gudmundsson and Hojer 

2 Organisation for Economic and Development 

3 Biodiversity 
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 مصارف يبرا منابع، كياكولوژ توان يابيارز مقاله نيا هدف نيتر مهم راستا نيا در. شود دهيد تر گسترده

 و راهبردها ارائه و شهر كالن نيا در موجود يستيز تيظرف با اسيق در مشهد شهر يشهر درون ونقل حمل

 كه است نيا قيتحق نيا ياساس مسئله. است يشناخت بوم يجاپا روش از استفاده با يداريپا مناسب يالگوها

 نيب شكاف كه دهد پاسخ سؤال نيا به و كرده يريگ اندازه را ونقل حمل نهيزم در مشهد يشناخت بوم يجاپا

 زانيم چه به آن از حاصل زائدات جذب يبرا شهر كياكولوژ توان و ونقل حمل مصارف يبرا منابع مصرف

 نظر به است مشهد يهوا يآلودگ درصد 70 عامل خودرو از روزافزون استفاده نكهيا به توجه با است؟

 كرده جاديا ها ندهيآال جذب و سوخت مصرف لحاظ به يعيوس يشناخت بوم يجاپا ونقل حمل بخش رسد يم

  .است شهر نيا يستيز تيظرف از شيب اريبس كه يا گونه به است
  

  موردمطالعه منطقه. 2

 با برابر يتيجمع و هكتار 35000 اي لومترمربعيك 350 معادل يمساحت يدارا رانيا شهر كالن نيدوم مشهد شهر 

 از شيب روزانه شده ارائه آمار طبق رب). 14 :1391مشهد، شهر آمارنامه (است شده برآورد 1391 سال در نفر 3009295

 وارد يشهر معابر شبكه به خودرو هزار 40 حدود ساالنه و كند يم تردد مشهد شهر در خودرو دستگاه هزار 800

 نيا از كه است بوده يشهر درون معبر لومتريك 694 يدارا 1391 سال در مشهد ).67: 1391 ،يشهردار آمارنامه (شود يم

 لومتريك 134ها، آن به يدسترس يهالوپ و رمپ همراه به شهر محدوده داخل اتوبان و بزرگراه لومتريك 100 زان،يم

 و جمع معابر طول لومتريك 217 و دو درجه يانيشر معابر طول لومتريك 244ك،ي درجه يانيشر معابر طول

 هزار 200 و ونيليم 4 روزانه ).22: 1391مشهد، شهر ونقل حمل آمارنامه نيهشتم (است شده برآورد يمحل و كننده پخش

 يسفرها تعداد آمار، طبق .شوند يم جابجا نفر هزار 200 و ونيليم كي آن، در كه شود يم انجام يشهر درون سفر

 دايپ شيافزا 1390 سال در سفر 5876313 به 1385 سال در سفر 4035560 از روز شبانه كي در مشهد شهر نيساكن

 به% 11/5 از روزانه يسفرها اوج ساعات بيضر نيهمچن. است داشته درصد 32 معادل يرشد يعني است؛ كرده

 يرشد نرخ نيانگيم سال 10 مدت در مشهد در زين خودرو تيمالك هسران. است شده برابر دو از شيب يعني% 94/10

 در 1000 در 125 به 75 سال در 1000 در 59 از خودرو تيمالك سرانه كه يا گونه به است داشته درصد 47 با برابر

: 1378 مشهد، ونقل حمل جامع مطالعات يساز بهنگام. (است كرده دايپ شيافزا 1390 سال در 1000 در 223 و 85 سال

% 49 آن تبع به و نيبنز مصرف% 51 شيافزا باعث يشهر يسفرها در يشخص يخودروها از استفاده شيافزا )99

 خسارات و شهر شدن ينيماش مخرب اثرات انگريب ارقام و اعداد نيا. است شده كربن ديمنواكس Co ندهيآال

: 1384 مشهد، يشهردار كيتراف و ونقل حمل سازمان( است شهروندان يسالمت و يشهر ستيز طيمح بر ريناپذ جبران

25.(  
  

  ها روش و مواد. 3
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 بار و فضا دهنده نشان و پردازد يم طيمح بر انسان ريتأث يابيارز به كه است يكرديرو يشناخت بوم يجاپا

 در يا منطقه زير برنامه و شناس ستيز ز،ير اميليو توسط شيپ دهه دو از كرديرو نيا. است عتيطب بر وارده

 كي شهر، كي كشور، كي انهيسال ازين زانيم آن در كه است شده ابداع ،UBC(1( اكاناد ايكلمب شيتيبر نشگاهدا

 موجود، يها يفناور با كه) يشناخت بوم نظر از (مولد يايدر اي نيزم مقدار اساس بر خانواده كي اي محله

 نيا). 26-25: 2،1996سير و واكرناگل. (شود يم محاسبه كند، نيتأم يشگيهم طور به را ها آن يازهاين يتمام

 يازهاين به پاسخ يبرا ،يعيطب قدرت يدارا ياهايدر و نيزم سطح از مقدار چه به كه دهد يم نشان برآورد

 مفهوم ماًيمستق كه است يروش يشناخت بوم يجاپا ور نيازا. است ازين ها آن ساكنان يزندگ سبك و ياتيح

 مصادره حامل تيظرف «قتيحق در). 2: 4،2001استون و يك (رديگ يم بر در را 3كشش تيظرف از كياكولوژ

 تر بزرگ سطح نيا چه هر و رديگ يم قرار ليتحل وردم» سطح واحد «لهيوس به نيزم كره ينواح گريد در 5»شده

 و كمبرز (كاهد يم انيجهان گريد يداريپا امكان از خود نيا كه شود يم وارد طيمح بر يشتريب ليتحم باشد،

 نجايدر ا.  استيداري پايسو شرفت جوامع بهي پيريگ  اندازهي براي ابزار مناسبEF). 15: 6،2001نيكو

با . ن استيد كره زميت باز تولي بدون كاهش ظرفيت از زندگي از رضاي به سطحيابي دستي به معنايداريپا

 يها از افراد و ساكنان در محدودهين ني تأمين براي از زميتوان وسعت ي ميشناخت  بوميل جاپايوتحل هيتجز

  .)8: 7،2005لسونيو(ن را برآورد نمود ي از زميمشخص

 مناسب يا نهيزم 1970 و 1960 يها دهه در يستيز تيظرف يابيارز يها روش با رابطه در مطالعات از يا گستره

 قيطر از يانرژ انيجر سنجش سامانه مانند ياقدامات جمله از آوردند؛ فراهم يشناخت بوم يجاپا روش ابداع يبرا

 9رندرز يج"توسط يجهان منابع يايپو يساز مدل وسعهت. " )1994 (8گرانيد و آدم هاوارد" توسط يساز هيشب

 رابرت" توسط يالمللنيب يكيولوژيب يها برنامه قيطر از جهان يها ستمياكوس يزيخ حاصل زانيم و ")1992(

11 آلبل"ات ازي چرخه حيابين ارزي همچن")1975 (10تاكريو
 توسط يات انرژيح چرخه يابيو ارز ")1990( 

12هوفستر"
 آثار يابيارز يبرا يابزار عنوان به يشناخت بوم يجاپا از استفاده ن،يب نيدرا .كرد اشاره")1991( 

                                                           

1 University of British Columbia 

2 Wackenagel and Rees 

3 Carrying capacity 

4 Chi and Stone 

5 Appropriated Carrying Capacity 

6 Chambers and Lewis 
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8 Odum 

9 Randers 
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 منابع، يتقاضا انيب يبرا تشيقابل و آن يگرا جامع عتيطب به توجه با كه است ديجد يافتيره يشهر يشناخت بوم

 يبرا را طيشرا و رنديگ قرار ها داده ريسا مرجع توانند يم روش نيا يابيارز از لحاص يها داده كه گفت توان يم

 آورد فراهم ييجو صرفه يبرا مختلف يها نهيگز سهيمقا و محاسبه و شهرها يريپذ تحمل مورد در بحث

 ).37: 2003واكرناگل،(

 از هكتار 3/0 حدود با است برابر سطح واحد. شود يم يريگ اندازه» سطح واحد «با يشناخت بوم يجاپا

 نيانگيم از هكتار 6/0 حدود با است برابر واحد نيهم يور بهره ،يجهان نيانگيم به نسبت يزراع يها نيزم

 نيزم هكتار كي نيبنابرا ؛)ساحل (ايدر هكتار 3/16 اي يمرتع ياراض نيانگيم از هكتار 7/2 اي يجنگل يها نيزم

 واحد روش. است بارور چندان نه نيزم مقدار همان به نسبت سطح واحد زا يشتريب زانيم دهنده نشان بارور كامالً

 ياراض ،ياراض يكاربر انواع حسب بر را مختلف يكشورها و مناطق يشناخت بوم يجاپا از يكامل اسيمق سطح

 مشخص يقلمروها از نيزم كره ازآنجاكه. كند يم برآورد يشناخت بوم يكمبودها و يستيز يها تيظرف شده، ساخته

 نيا است، شده ليتشك شده ساخته ياراض نيهمچن و) التيش و مراتع جنگل، ،يزراع ياراض (يستيز زيحاصلخ

 دهند يم ليتشك را نيزم كره» يستيز تيظرف «كل و نديآ يم شمار به كره ستيز منابع اكنندهياح قلمروها

 8/1 حدود يعبارت به هكتار ارديليم 12 ابربر 2008 سال در نيزم كره يستيز تيظرف مجموع ).423: 1،2005فرنج(

 اي هكتار ارديليم 2/18 با برابر انسان كياكولوژ يجاپا كه يدرحال است بوده يجهان سطح در فرد هر يبرا هكتار

 يمنابع بتواند نيزم كره تا كشد يم طول سال 5/1 كه معناست نيبد نيا. است شده برآورد فرد هر يبرا هكتار 7/2

 ازين مجموع حاضر، حال در ).38: 2،1012زنده ارهيس گزارش (دينما اياح شده مصرف سال كي مدت در كه را

 مدت بلند تيظرف از آن خدمات و يعيطب منابع از او يفعل مصرف كه است بيترت نيبد بوم ستيز به انسان

 ونيليم سه آن مجدد ديتول و يليفس وختس از حاصل كربن دياكس يد جذب يبرا. است افتهي يفزون بوم ستيز

 ياقتصاد نظر از يجهان ستيز طيمح بر فشار يفعل زانيم نيبنابرا شود؛ اضافه يقبل يبرآوردها به ديبا نيزم هكتار

 محاسبه يبرا همكارش و كرناگليو يشنهاديپ روش). 90-89: 1996س،ير و واكرناگل (ستين دادن ادامه قابل

 در» فرد نيانگيم «ساالنه مصرف آن اساس بر كه است تيجمع و مصرف يآمارها از ادهاستف ،يشناخت بوم يجاپا

 در يمصرف هيسرما درصد ميتقس با توان يم را شخص هر يبرا الزم وسعت. ديآ يم دست به مختلف يها بخش

 پنج به صرفم اقالم است ذكر به الزم .كرد محاسبه يمصرف بخش هر يبرا محصول ديتول انهيسال نيانگيم بر سال،

. خدمات -5 و يمصرف يكاالها -4 آمد، رفت و ونقل حمل -3 مسكن،-2 غذا، -1:شود يم ميتقس جداگانه مقوله

 يجاپا نييتع رو نيازا .است قرارگرفته محاسبه هدف ونقل حمل كياكولوژ يجاپا مقاله نيا در نكهيا به توجه با

 زين كربن دفع و جذب يبرا عتيطب يشناخت بوم نتوا محاسبه و يليفس يها سوخت مصرف از حاصل كياكولوژ

                                                           

1 Ferng 

2 Living Planet Report 
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 دياكس يد تن 1,42 با برابر يانرژ گاژوليگ 100 جذب توان جنگل هكتار كي هر اساس نيا بر. است تياهم حائز

 نظر در مختلف يها تيفعال از يا مجموعه ونقل حمل در كياكولوژ يجاپا محاسبه يبرا. دارد را سال در كربن

 از حاصل متان و تروژنين يدهاياكس كربن، دياكس يد: شامل كه گذارد يم ريتأث طيمح يرو بر كه شود يم گرفته

 است ونقل حمل يها رساختيز و ها جاده ه،ينقل وسائط از ينگهدار و حفظ از حاصل كربن و يليفس يها سوخت

  .)7: 2001همكاران، و 1بارت(

 )i (يمصرف اقالم از هركدام ديتول يبرا سرانه هيسرما نيتأم يبرا الزم نيزم (aa) :)1 (شماره رابطه

  

:ci كاال آن انهيسال مصرف متوسط  

Pi: انهيسال بازده اي ديتول  

  )2 (شماره رابطه
 (ef) نيتأم يبرا الزم يناختش بوم نيزم به نسبت فرد مصرف زانيم كل محاسبه از كه افراد يجاپا سرانه 

  .ديآ يم دست به آن

  ):3 (شماره رابطه
 

(EFp) كردن ضرب از كه موردمطالعه تيجمع يشناخت بوم يجاپا (ef) در افراد يجاپا سرانه همان اي 

 فرمول ر،يز رابطه نيهمچن .)67-65: 1996س،ير و ناگلواكر (ديآ يم دست به (N) نظر مورد تيجمع كل

 بيضرا جدول به توجه با زين معادل يها بيضر آن در كه است يشناخت بوم يجاپا محاسبه از يتر كامل

  .شود يم گرفته نظر در ها نيزم يبازده و معادل

  

  I :نظر مورد يكاال نوع كننده مشخص  

Ci :كاال هر سرانه مصرف مقدار  

Pi: كاال هر متوسط يهبازد  

rj :معادل بيضر  

N: تيجمع تعداد  

ef :يشناخت بوم يجاپا سرانه  

  390- 375 :1999واكرناگل و همكاران،: منبع يبازده و معادل يها بيضر 1 جدول
  

                                                           

1  John Barrett 

 يبازده بيضر معادل بيضر عنوان

EFp = N(ef) 

ef = ∑aai 

aai=ci /pi 



 99                                       ...مشهد شهر ونقل حمل يداريپا ليتحل                                         سوم سال

 

 

  

  

  

  

  

  جينتا و بحث. 4

 ياراض يكاربر زانيم داشتن دست در ونقل، حمل حوزه در مشهد شهر كالن يشناخت بوم يجاپا محاسبه يبرا گام نياول

 ونقل حمل و ييجا جابه فوق جدول يها داده اساس بر. است بخش نيا يها حوزه ريز از كي هر به افتهي صيتخص

. است داده اختصاص خود به را هكتار 0029/0 معادل يا سرانه و مشهد شهر ياراض يكاربر كل از مترمربع 87785616

  :شامل است شده ميتقس دسته پنج به) 2003 (كرناگليو يبند ميتقس اساس بر زين ونقل حمل يها حوزه ريز

 قيقا و كلتيموتورس ن،يماش با مسافرت -1

 )يتجار يها مسافرت و شهر ياهال (ييهوا مسافرت -2

 ينيرزميز يلير شبكه و قطار با مسافرت -3

 )زليد (اتوبوس با مسافرت -4

 ونقل حمل وسائط ريسا -5

 در ساخت ريز عامل و شد گنجانده ييهوا و يلير ،ينيزم ييجا جابه نوع سه قالب در حوزه ريز پنج ر،يز جدول در

 و شده يساز آماده سال هر كه است ييها جاده و ها تقاطع ها، راه هيكل شامل ونقل حمل ساخت ريز. است شده گرفته نظر

 ها، انهيپا ها، نگيپارك مانند ييها يكاربر و فضاها هيكل عالوه به دارد؛ نقش يشهر درون ييجا جابه در ميمستق صورت به

  .باشد يم هستند، ليدخ ونقل حمل در ميمستق ريغ صورت به كه ... ها رگاهيتعم و ها توقفگاه ،يتاكس و اتوبوس يها ستگاهيا
  

 با مرتبط يها سازمان از مأخوذ يآمار يها داده قيتلف: منبع مشهد شهر ياراض يكاربر از ونقل حمل سهم 2 جدول

  نگارندگان محاسبات و يليتفص و جامع يها طرح و ونقل حمل
 نيزم سرانه هكتار به يكاربر مترمربع به يكاربر يكاربر

 0,002917 8778,5616 87785616 نقلو حمل

 0,002675 8050 80500000 ينيزم ونقل حمل

 0,00000607 18,2 182000 يلير شبكه

 0,0001794 540 5400000 ييهوا ونقل حمل

 0,00005661 170,3616 1703616 ساخت ريز

 0 1,1 يليفس يانرژ

 1,66 2,8 شده ساخته ياراض

 1,66 2,8 يمزروع ياراض

 0,19 0,5 مراتع

 0,91 1,1 جنگل

 1 0,2 يماه پرورش يها مكان

 - 1 نيريش آب
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 بخش در سال كي مدت در كه يليفس سوخت و يانرژ انواع از كي هر مصرف زانيم دوم، گام در

 كساني واحد به يهمگ هركدام، يحرارت ارزش به توجه با و ديگرد مشخص رسد يم مصرف به ونقل حمل

 يها حامل ريسا نيب در نيبنز سهم ريز جدول اساس بر. است شده داده نشان ريز جدول در كه شد ليتبد

  .شود يم شامل را يمصرف يانرژ از درصد 69 ييتنها به كه است گاژوليگ ونيليم 24 از شيب يانرژ
  

 شركت يها داده از استفاده با نگارندگان محاسبات: منبع) 1391 (ونقل حمل بخش در يمصرف يانرژ زانيم 3 جدول

  مشهد يشهر قطار يبردار بهره شركت و مقدس مشهد منطقه -رانيا ينفت يها فراورده پخش يمل

 )تريل (نيبنز يمصرف يانرژ انواع
 گاز نفت
 )تريل(

LPG
1 
 )لوگرميك(

CNG
2 
 )مترمكعب(

  مايهواپ سوخت
)ATK و JPF( 

  برق
 )ساعت لوواتيك (

 11939150 167191000 274483337 8125000 73000000 766292000 يمصرف يانرژ زانيم

 يحرارت ارزش
 )يلوكالريك(

7633 8458 10886 8124 8143 860 

 يمصرف يانرژ
 )گاژوليگ(

24460964,78 2582,10 637745,98 9325452,79 569352,66 42939,39 

 يانرژ مجموع
 )گاژوليگ (يمصرف

35039037,7 

  :محاسبه روند

  آن يحرارت ارزش درضرب سوخت نوع هر به مربوط يمصرف يانرژ زانيم-1

  يكالر به يلوكالريك ليتبد-2

  4,182 ثابت عدد در ضرب با ژول واحد به يكالر ليتبد -3

  )10 - 9 (گاژوليوگ) 10 - 6 (مگاژل به ژول ليتبد-4

 نيا بر است يشناخت بوم يجاپا محاسبه در هيپا يها داده جمله از شهر تيجمع و مساحت داشتن دست در 

 سال در نفر 3009295 با برابر آن يتيجمع و هكتار 35000 اي لومترمربعيك 350 معادل مشهد شهر مساحت اساس

 تعداد روز، 3/2 اقامت مدت نيانگيم با شهر، به شده وارد مسافر ونيليم 20 ساالنه احتساب با كه است 1391

 نظر در نفر 3135618 مشهد شهر تيجمع نيبنابرا شد؛ خواهد اضافه شهر ثابت تيجمع به سال در نفر 126318

 يگر جاپاي دي از سويشناخت ن بوميك سو و معادل زميبا در دست داشتن سرانه مصرف از . است شده گرفته

 100 هر يليفس سوخت يشناخت بوم سرانه نكهيا به توجه با .ديآ ي ساكنان شهر مشهد به دست مي انرژيشناخت بوم

 مانند بارور يشناخت بوم نيزم مقدار يعني (است سال در كربن دياكس يد تن 1,42 با برابر هكتار كي در گاژوليگ

ن شهر با ي ا)دينما جذب را فرد كي يليفس سوخت مصرف از يناش كربن دياكس يد تمام است الزم كه جنگل

 ونقل، حمل در يمصرف سوخت به ازين ساختن برطرف يبرا سال در يانرژ گاژوليگ ونيليم 35ش از يمصرف ب

                                                           

1 Liquefied Petroleum Gas 

2 Compressed Natural Gas 
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 17/11 يمشهد شهروند هر يبرا ونقل حمل بخش در يانرژ مصرف .كند يم ديتول كربن تن 497554 معادل يرقم

  .است فرد هر يبرا هكتار 11/0 هكتار كي در گاژوليگ 100 هر يازا به آن يشناخت بوم سرانه معادل و گاژوليگ

 مربوطه يها داده. است قرارگرفته توجه مورد آن يبرا ازين مورد نيزم و مصرف مقوله انيم ارتباط ،يبعد گام در

 نيزم از استفاده با) جدول يافق فيرد (را مصرف ارتباط جدول نيا. است شده ارائه ريز جدول در شده يآور جمع

 در يمصرف يانرژ زانيم و ياراض يكاربر زانيم مورد در نظر مورد يها داده داشتن با .دهد يم نشان) يعمود ستون(

 در شهروند هر يبرا مقدار نيا كه نيا به توجه با. آورد دست به زين را يشناخت بوم يجاپا توان يم ونقل، حمل حوزه

 در خود يتقاضا نمودن برطرف يبرا نيزم هكتار 359341,82 مشهد سكنه بيترت نيبد. است هكتار 11/0 دمشه

 به يشناخت بوم نيزم از مشهد، ينفر 3135618 تيجمع) 1391 سال (حاضر حال در يعني دارند؛ ونقل حمل حوزه

  .كنند يم فادهاست ونقل حمل بخش در يانرژ يكنون مصرف يبرا شهر، كالن نيا برابر 10 وسعت

  ونقل حمل بخش در مشهد شهر يشناخت بوم يجاپا سيماتر 4 جدول

 يكاربر
  نيزم
 يانرژ 

 نيزم
 يكشاورز

 نيزم
 يمرتع

 نيزم
 جنگل

 نيزم
 شده ساخته

 كل جمع ايدر نيزم

 و ييجا جابه
 ونقل حمل

0,1117 0 0 0 0,002917 0 0,1146 

 0,1123 0 0,002675 0 0 0 0,1097 ينيزم ونقل حمل

 0,0001429 0 0,00000607 0 0 0 0,0001369 يلير شبكه

 0,001994 0 0,0001794 0 0 0 0,001815 ييهوا ونقل حمل

  

  1390 ،يرضو خراسان ياستاندار: منبع. ونقل حمل حوزه در مشهد شهر كالن يشناخت بوم يجاپا 1شكل
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 تا جنوب از و چناران مرز تا شمال از مشهد، شهر يبرا ونقل حمل بانيپشت يضارا وسعت فوق، نقشه مطابق

 31980875 برابر ،1391 سال در شهر سبز يفضا مساحت كل كه است ذكر به الزم. است كرده دايپ گسترش مانيفر

 اگر). 1391،مشهد يشهردار( است مترمربع 11,36 فرد هر يبرا آن سرانه كه است؛ بوده هكتار 3198 يعني مترمربع

 معادل را شهر درون سبز يفضا از هكتار هر ارزش يشناخت بوم يجاپا محاسبه در» سطح واحد «بيضرا با مطابق

 يازا به كه كند يم دايپ شيافزا هكتار 5330 زانيم به مشهد سبز يفضا يشناخت بوم ارزش. ميريبگ نظر در هكتار 6/0

 در مقدار نيا. دارد را كربن تن 7568 اي يانرژ گاژوليگ 533000 جذب توان هكتار، كي در گاژوليگ 100 هر

 يشناخت بوم يفضا وارد را كربن تن 497554 معادل و شود يم ديتول هرساله كه يانرژ گاژوليگ ونيليم 35 با سهيمقا

 خود يستيز تيظرف و يشناخت بوم يجاپا نيب تعادل يبرقرار از مشهد شهر كه است روشن. است زيناچ اريبس كند يم

  .كند يم منتقل خود بانيپشت ياراض به را كربن مازاد و بوده ناتوان ونقل حمل بخش در

 يجاپا كل تاكنون. دهد يم نشان را ونقل حمل حوزه در مشهد و رانيا يشناخت بوم يجاپا سهيمقا ريز جداول

 اگرچه. است نشده محاسبه تاس) خدمات و كاال و ونقل حمل مسكن، غذا، (شامل كه مشهد شهر يبرا يشناخت بوم

 تيظرف ،6 جدول طبق بر اما است؛ تر كوچك كشور كل در آن متوسط از مشهد شهر ونقل حمل يشناخت بوم يجاپا

 ييها استيس يريكارگ به لزوم نيبنابرا است؛ كمتر رانيا در آن متوسط از هكتار 18/0 زانيم به زين مشهد شهر يستيز

  .است يضرور ،يشخص يها ييجا جابه در ژهيو به ،يانرژ فمصر رشد به رو روند كنترل يبرا
  

  )2012 (زنده ارهيس گزارش با پژوهش يها افتهي قيتلف ونقل حمل بخش در مشهد و رانيا يشناخت بوم يجاپا سيماتر 5 جدول

 يكاربر

 نيزم

 يانرژ

 نيزم

 شده ساخته

 نيزم

 جنگل

 نيزم

 مرتع

 نيزم

 يكشاورز

 نيزم

 ايدر

 مشهد رانيا

 11/0 29/0 0 0 0 0 02/0 54/0 ونقل ملح يجاپا

 يجاپا كل

 يشناخت بوم

 ــ 66/2 10/0 55/0 13/0 05/0 06/0 08/1

  

 )2012 (زنده ارهيس گزارش با پژوهش يها افتهي قيتلف مشهد و رانيا يستيز تيظرف سيماتر 6 جدول

 لك ايدر نيزم يكشاورز نيزم مرتع نيزم جنگل نيزم شده ساخته نيزم يستيز تيظرف

 84/0 28/0 36/0 08/0 07/0 06/0 رانيا

 66/0 23/0 30/0 07/0 009/0 06/0 مشهد

  

  يريگ جهينت. 8

 و طيمح نيب يعقالن و متعادل رابطه كه شد مشخص ونقل، حمل حوزه در يشناخت بوم يجاپا محاسبه با 

 يجاپا يبزرگ در مؤثر عوامل از. ندارد وجود شهر نيا يستيز تيظرف و حوزه نيا در مشهد بانيپشت منطقه
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 ينگيبه و تيكفا عدم خودرو، ديتول هيرو يب شيافزا به توان يم) شهر وسعت از شيب برابر 10 (ونقل حمل

 خودرو از استفاده به شهروندان روزافزون ليتما ،يليفس ريغ و پاك يها يانرژ از استفاده عدم معابر، شبكه

 در مسافران تردد يبرا سوخت توجه قابل ريقادم مصرف و مشهد شهر ياحتيس -يارتيز تيماه ،يشخص

 ساختار بر اثرگذار عوامل نيتر مهم از يكي همواره ونقل، حمل حوزه در يانرژ مصرف. كرد اشاره شهر سطح

 رشد برابر در موانع نيتر بزرگ از يكي به ونقل حمل شتابنده رشد امروزه. ديآ يم شمار به شهرها كياكولوژ

 ممكن ونقل حمل در ها استيس و ها تيفعال يطيمح تياهم درك نيبنابرا است؛ شده ليتبد يشهر داريپا

 روش از استفاده با مقاله نيا در. باشد شهرها رشد از حاصل يطيمح يفشارها از يريجلوگ به قادر است

 دورن ييجا جابه و ونقل حمل حوزه در ازين مورد كياكولوژ يفضا نييتع و يابيارز به يشناخت بوم يجاپا

 هر يبرا ونقل حمل بخش در يانرژ مصرف كه دهد يم نشان جينتا. شد پرداخته مشهد شهر در يهرش

 هكتار كي در گاژوليگ 100 هر يازا به آن يشناخت بوم سرانه معادل و گاژوليگ 17/11 يمشهد شهروند

 يتقاضا ننمود برطرف يبرا نيزم هكتار 359342 مشهد سكنه بيترت نيبد. است فرد هر يبرا هكتار 11/0

 70 عامل تنها نه خودرو از روزافزون استفاده كه دهد يم نشان ارقام نيا. دارند ازين ونقل حمل حوزه در خود

 جذب و سوخت مصرف لحاظ به يعيوس يشناخت بوم يجاپا بلكه است، مشهد يهوا يآلودگ درصد

 دار،يپا توسعه اهداف به يابيدست يبرا. است شهر نيا يستيز تيظرف از شيب اريبس كه كرده جاديا ها ندهيآال

 و يانرژ راندمان بهبود ،يانرژ يها رساختيز توسعه و يانرژ بخش در يگذار هيسرما يفضا بهبود

 چون ييها استيس اعمال انيم نيا در. شود يم محسوب اتيضرور از يانرژ منابع تنوع و يانرژ ييجو صرفه

 سوخت مصرف بر اتيمال زين و ينفت يها فراورده متيق كردن يمنطق ،يعموم ونقل حمل از شتريب استفاده

 مختلف يوهايسنار يبررس اما دهد؛ كاهش را ونقل حمل يناش يطيمح ستيز يها نهيهز يحد تا تواند يم

 اريبس داريپا يشهر يزير برنامه اتيادب در يشناخت بوم يجاپا كاهش راه نيمؤثرتر و نيبهتر افتني يبرا
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