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 چکيده

 رفاه هک محيطی زیست مهم نگرانی به عنوان انسان، توسط ای گلخانه گازهای نشر از ناشی جهانی گرمایش یپدیده امروزه
ای موجود در اتمسفر دارای اکسيدکربن در بين گازهای گلخانهگاز دی .شود مالحظه می اندازد، می مخاطره به را آینده

باشد.در نتيجه افزایش گازهای گلخانه ای و از جمله دی اکسيدکربن باعث تاثير بر پدیده گرمایش کره زمين می بيشترین
باال رفتن درجه حرارت کره زمين، باال آمدن سطح آب دریاها و بروز تغييرات بيولوژیک در محيط زیست و در نتيجه آسيب 

يق حاضر سعی شده است مقدار تقریبی دی اکسيدکربن توليدی گردد. در تحقدیدن گياهان، حيوانات و اکوسيستم می
توسط صنایع موجود در شهرک صنعتی برآورد و سپس مقدار فضای سبز مورد نياز برای کنترل و مدیریت آن محاسبه شود. 

ه باتوجه بآوری و سپس تجزیه و تحليل گردید که واحد صنعتی از انواع مختلف توليدی جمع 13لذا در این راستا اطالعات 
تن در  092537کيلوگرم در روز و معادل با  2375012شده در حدود  ديتول 2Coمحاسبات انجام یافته، مقدار تقریبی 

هکتار  21111ميليون اصله درخت و  15کربن در سال نياز به قریب اکسيدسال است که برای جذب و کنترل این مقدار دی
اکسيدکربن توليدی بوسيله فضای سبز و مقادیر بدست آمده، مدیریت کامل دیزمين زراعی می باشد که با توجه به 

درخت،کاری غير ممکن در آن شهرک و منطقه می باشد. البته این مقادیر برای کل واحدهای شهرک در حالت فعال 
حاسبه شده خواهد های صنعتی، مقدار واقعی حتما کمتر ازمقدار ممحاسبه گردیده که با توجه به تعطيلی بخشی از واحد

 بود.

 .اکسيدکربن، فضای سبزگازهای گلخانه ای، دی گرمایش جهانی، :کليديلمات ک
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Abstract 

Nowadays, the phenomenon of global warming due to the emission of greenhouse gases by 

mankind is seen as an important environmental concern that endangers future prosperity. 

Carbon dioxide gas has the greatest impact on the global warming phenomenon among 

greenhouse gases in the atmosphere. Increasing greenhouse gas emissions, including 

carbon dioxide, results in global warming, rising sea levels and occurrence of biologic 

changes in the environment, subsequently it leads to the damage to plants, animals and 

ecosystems. In the present study, the approximate amount of carbon dioxide generated by 

industries in the industrial town was estimated, and then the amount of green space needed 

for its control and management is calculated, so in this regard, the information of 39 

industrial units from different types of production is compiled and then analyzed. Based on 

the calculations, the approximate amount of CO2 generation in the region was 2105738 kg 

per day or 768594 tons per year. To absorb and control this amount of CO2 around 35 

million trees per year and 23333 hectares of arable land are required. Based on the 

obtained values, complete management of generated carbon dioxide by green space and 

tree planting in that area is impossible. It should be noted that these values are calculated 

for all industrial units of the town in active mode, considering the closure of some of the 

industrial units, the actual amount will certainly be less than the calculated value. 
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 مقدمه-1

ای موجود در اکسيدکربن در بين گازهای گلخانهگاز دی

اتمسفر دارای بيشترین تاثير بر پدیده گرمایش کره زمين 

براساس گزارش رصدخانه مانالوا غلظت دی  باشد.می

در سال  ppm 95/133اکسيد کربن در اتمسفر از مقدار

افزایش  2732در سال  ppm 27/131به مقدار  2733

پيدا کرده است. برخی محققان پيش بينی کرده اند که 

بالغ بر 2377غلظت گاز دی اکسيد کربن در سال 

ppm057  گردد. در نتيجه افزایش گازهای گلخانه ای و

از جمله دی اکسيد کربن باعث باال رفتن درجه حرارت 

تغييرات  کره زمين، باال آمدن سطح آب دریاها و بروز

بيولوژیک در محيط زیست و در نتيجه آسيب دیدن 

 انتشار گردد. سرانهگياهان، حيوانات و اکوسيستم می

2Co شده برابر یازده3129تا سال 3179 از سال ایران در 

 و عربستان ترکيه، فرانسه، در سرانه 2Co از و است

بوده، که با توليد خالص حدود  باالتر کشورها از بسياری

ميليون تن دی اکسيدکربن در سال، بيشترین سهم  757

را در انتشار این گاز در بين کشورهای خاورميانه به خود 

سال گذشته، اثر توليدی و  25طی اختصاص داده است. 

در ایران  2Coاثر شدت انرژی، مهمترین عوامل انتشار

ناشی  2Coنتشار درصد ا 92بوده، به طوری که بيش از 

کاهش )با بهبود بهره وری انرژی  کهاز این دو اثر بوده 

در صنایع ایران و بهبود ترکيب سوخت و  (شدت انرژی

 توانو همچنين روشهای دیگر می اصالح ساختار صنایع

 2Coتوليد صنعتی، به کاهش انتشار  بدون کاستن از

توان بدون عبارت دیگر، می دسترسی پيدا نمود و به

 .ا کاهش دادر 2Coاهش رشد صنعتی، انتشار ک

 در ایگلخانه گازهای نشر کاهش روشهای کلی طور به

 گازهای نشر کاهش -3: است شده بندی طبقه گروه دو

 -2  صنعتی های پروسه و انرژی بخش در ایهگلخان

که بيشتر در  ،مانند درختان کربن هایچاهک افزایش

مورد گروه دوم بحث خواهيم کرد. همانطور که بيان شد 

دی اکسيد منظور کاهش نشر  مهم به هایروشیکی از 

احيای جنگل و و  کربن های چاهک ، افزایشکربن

کربن در رویش درختان،  که تجمعدرختکاری می باشد 

 یجداسازی کربن به وسيله .دهدبيومس را نتيجه می

فر، تابعی از زمين مصرف شده، زمان رشد درختان از اتمس

عنا ای است، بدین محظهل پيشرفت تکنولوژیکی بوده و و

 یابد.که با تکامل درختان، آهنگ جداسازی کاهش می

موجود در اتمسفر را طی فرآیند فتوسنتز  2Coرختان، د

د و آن را در بيومس موجود )بخشهای چوبی و نگيرمی

 درختاند. بخشی از بيومس نکنغير چوبی( ذخيره می

ه شوند، کبرداشت به محصوالت چوبی تبدیل می بعد از

و  دنباشدارای عمر بلند یا کوتاه توانند میاین محصوالت 

بر  شود.انرژی استفاده میبرای توليد بخشی از بيومس 

 خاکی اکوسيستم مختلف حوضهای چرخه این طبق

 :عبارتنداز

 کربن به يومسب بيومس: حوضهای کربن الف( حوض

 شامل بخش که دارند اشاره زنده گياهان در شده ذخيره

 و هابرگ ها،شاخه تنه، مانند درخت یک مختلف های

  .هستند هاریشه

 برداشت، دوره هر از محصوالت: بعد کربن ب( حوض

محصوالت  حوض در و شده رها بيومس حوض از کربن

 در برداشت از بعد سازیذخيره این شود.می ذخيره

 گروه دو که در محصوالت از وسيعی یمحدوده

ساختمانی  مواد مبلمان، شبيه طوالنی عمر با محصوالت

 چوبی ضایعات و کوتاه عمر با محصوالت و ... وهمچنين

 شوند.می طبقه بندی برگها و ... کاغذ، مانند

 برخالف بيومس بيوانرژی: سوختهای کربن ج( حوض

شناخته شده  خنثایی کربن عنوان به فسيلی، سوختهای

ذخيره Co 2 به ميزان 2Coبيوانرژی،  مصرف با اند، زیرا

 شود.بيومس به اتمسفر رها می شده در

 2Coو  محصوالت چوبی سرانجام واپاشی شدههر چند 

د اما این رهاسازی به صورت کننیرا به اتمسفر رها م

شود. به تدریجی بوده و در محصوالت مختلف ذخيره می

کنند هایی عمل میدیگر درختان به عنوان مخزن عبارت

کربن مضر موجود اکسيدکه عالوه بر جذب و ذخيره دی

در اتمسفر، محصوالت ثانویه مفيد مانند بيوانرژی و 

 آورند بنابراینمحصوالت چوبی مختلف را نيز بوجود می

ميتوان با احياء جنگلها و درختکاری در فضاهای موجود، 

 و مضرات آن جلوگيری کرد. 2Coز حد از انتشار بيش ا
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کربن، منابع اکسيدتحقيقات متعددی در مورد گاز دی

انتشار و دیگر خصوصيات آن انجام یافته که به چند مورد 

اشاره می کنيم. طی بررسی که پيرامون مسائل زیست 

 کربن دراکسيدمحيطی و پيش بينی انتشار گاز دی

اقتصاد ایران انجام شده، نخست رابطه بلند مدت بين 

و دیگر متغيرهای موثر  CO2رشد اقتصادی و انتشار گاز 

اند و سپس با استفاده از مدل را مورد بررسی قرار داده

کربن برای اکسيد( مقدار انتشار دیGMخاکستری )

را پيش بينی نموده اند.که  2737-2727دوره زمانی 

ال کربن در ساکسيدنشان می دهد ميزان انتشار دینتایج 

ميليون تن خواهد رسيد که 0/325به ميزان  2727

نشان می  2737درصدی را نسبت به سال  99رشد

[. در پژوهش دیگری که پيرامون ارتباط بين رشد 3دهد]

اقتصادی، رشد مصرف انرژی و رشد انتشار دی اکسيد 

ور ده اند که اجزای مذککربن داشته اند، به این نتيجه رسي

هر سه از اجزای نظام توليدی اقتصاد هستند و با توجه 

به اینکه روند کاهشی شدت انتشار دی اکسيد کربن 

نسبت به افزایش درآمد در سه گروه درآمدی )پایين تر 

از متوسط، باالتر از متوسط و درآمد باال( منحنی زیست 

ت زیس کند، صحت منحنیمحيطی کوزنتس را تائيد می

در تمامی  DOLSمحيطی کوزنتس با استفاده از تکنيک 

شکل را تائيد Nکشورهای مورد بررسی، رد و منحنی 

 سازی[. در تحقيق دیگری که در زمينه شبيه2کند]می

ند اکربن از هوا داشتهاکسيدفرآیند جداسازی مستقيم دی

با استفاده از نرم افزار شبيه ساز پارامترهای مختلف موثر 

کربن از هوا و مصرف انرژی اکسيدميزان بازیابی دی بر

مورد بررسی قرار داده اند که در این روش متوسط ميزان 

درصد و  23بازیابی با شرایط در نظر گرفته شده حدود 

گيگاژول به ازای هر  2متوسط انرژی مصرفی نيز حدود 

[. در 1تن دی اکسيد کربن بازیافتی محاسبه شده است]

-ی که در مورد رابطه بين انتشار گاز دیتحقيقی دیگر

اکسيدکربن و توليد ناخالص داخلی بر اساس داده های 

در پنج گروه از کشورها 3397-2770ترکيبی  طی دوره 

با درآمد سرانه متفاوت انجام داده اند که مهم ترین نتيجه 

-حاصل، وچود رابطه علی بين این دو متغير را تائيد می

بررسی های دیگری پيرامون  [. همچنين در7نماید]

 CO2گرمایش جهانی و عوامل موثر بر انتشار و کاهش 

در ایران به بررسی انواع روشهای مختلف برای کاهش 

اکسيدکربن در ایران پرداخته شده است که از نشر دی

 CO2 سازی وذخيره توان به جذبجمله این روشها می

 یبرا ها گون از معدنی، استفاده توسط ساختارهای

و  ها جنگل توسط کربن اکسيد دی جذب ،CO2جذب

 CO2 های کننده ذخيره بعنوان آبی منابع استفاده از

کاری [. در مطالعه دیگری در راستای جنگل5اشاره کرد]

م ها بر توسعه سيستاکسيدکربن و تاثيرات آنو جذب دی

 از  CO2غلظت گاز  کاهش انرژی با استفاده از مکانيسم

 انرژی سيستم زیست، مدلمحيط سازیسالم طریق

 به توجه با کاریرابطه، جنگل این در و طراحی نموده

 ایهزینه محدودیتهای سایر وCO2 جرم  یموازنه

 تابع معيار و محدودیتها به توجه با مدل .یافت توسعه

 طراحی روش اعمال با مشخص و را هدف بهترین نقطه

سازی در کنترل سالم اثر ارزیابی برای مناسبی ابزار شده،

 همچنين مدل امکان و شده فراهم  CO2نشر و انباشت 

 یو مقایسه CO2 گاز نشر کاهش پتانسيل یمحاسبه

 زمين مانند مختلف مصارف از کنونی ارزش خالص

 نيز را جنگل احيای و کاریجنگل با مراتع کشاورزی،

در پژوهشی که در زمينه پيامدهای  [.9کند]می فراهم

گلخانه ای انجام شده نشان می دهد که گازهای 

کشورهای فقير به ازای هر نفر ساالنه یک تن و کشورهای 

 کنند.کلتن گازکربنيک وارد جو زمين می 0/23صنعتی 

ميليارد  20دی اکسيدکربن توليد شده در جهان ساالنه 

ميليارد تن آن مربوط به آمریکا  9تن برآورد شده که 

اقيانوسها، دریاها و جنگلها است. این در حالی است که 

قدرت جذب حدود نيمی از گازهای توليد شده را دارد و 

ر تحقيقی که د [.5ماند ]بقيه در جو زمين باقی می

پيرامون تحليل اقتصادی اثرات تغيير اقليم ناشی از انتشار 

گازهای گلخانه ای بر توليدات بخش کشاورزی و منابع 

-ام شده نشان میآب در دسترس درمنطقه طالقان انج

دهد که با انتشار گازهای گلخانه ای تحت سناریوهای 

مورد بررسی، ميانگين ساالنه متغيرهای اقليمی دما و 

 -32/7درجه سانتی گراد و  22/2تا  97/3بارش به ترتيب 

کند و سبب کاهش عملکرد ميلی متر تغيير می -3/3تا 

اغلب محصوالت منتخب اراضی پایين دست سد طالقان 

ای در زمينه [. در ادامه بررسی ها طی مطالعه9می شود]
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 ایهآشکارسازی تغيير اقليم و نسبت دهی آن به گاز

ای با استفاده از مدل های گردش عمومی گلخانه

اتمسفر و توزیع نرمان دو متغيره در حوزه آبریز  -اقيانوس

کارون بزرگ، نتایج روند دو بعدی آنومالی دما و بارندگی 

 ر یک از قسمتھبرای نيم قرن اخير نسبت به دوره پایه 

ای حوزه آبریز کارون بزرگ، نشان از روند افزایشی دما ھ

دگی دارد. از طرف دیگر به احتمال و کاهش بارن

-درصد، مقادیر آنومالی نوسانات درونی توام دما 35

 5/3بارندگی در حوضه کارون بزرگ به ترتيب کمتر از 

[. 0درصد می باشد] 07درجه سانتی گراد و کمتر از 

همچنين در پژوهشی که در زمينه تاثير تغيير اقليم در 

ن بر جو زمين با کرباکسيدانتشار گاز گلخانه ای دی

مطالعه موردی در حمل و نقل هوایی انجام شده، مشخص 

پروازی که در بازه زمانی دو ماهه به  22گردیده که از 

دليل تغيير اقليم و ایجاد گرد و غبار موفق به نشستن در 

باند فرودگاه نگردیده و مجبور به فرود در فرودگاه دیگری 

مصرف شده  ليتر سوخت 317577اند، در مجموع شده

تن دی اکسيدکربن می باشد و وارد جو  2که معادل 

ای که در جهت ارزیابی در مطالعه [.2زمين شده است]

حاصل از  اکسيدکربنای دیهزینه انتشار گاز گلخانه

توسعه بخش کشاورزی ایران انجام شد، نتایج نشان داد 

ميانگين  3103تا 3123که در بازه زمانی سال های 

 اکسيدکربن ناشی ازانتشار هرکيلوگرم دی ساالنه زیان

ریال بوده است.  373مصرف سوخت در بخش کشاورزی، 

اکسيدکربن از بخش به عبارت دیگر، با انتشار دی

 3077کشاورزی ایران، ساالنه به طور ميانگين به ميزان 

ميليارد ریال هزینه ایجاد می شود. همچنين، نتایج این 

ين هزینه انتشار هر کيلوگرم ارزیابی نشان داد که ميانگ

از این آالینده در فاصله این دو دهه افزایش چشمگيری 

[. در تحقيق دیگری که درباره بررسی 3داشته است]

رابطه حجم گازهای گلخانه ای و توليد ناخالص داخلی 

اکسيد کربن( انجام سرانه در ایران )مطالعه موردی دی

د که نرخ رش شده مشخص گردید با توجه به این واقعيت

اکسيدکربن در ایران بيشتر از نرخ رشد انتشار گاز دی

توليد ناخالص داخلی سرانه است، اقتصاد ایران روی 

قسمت صعودی منحنی زیست محيطی کوزنتس قرار 

 اجتماعی کشور –دارد. به عبارت دیگر موقعيت اقتصادی 

و شرایط رشد اقتصادی کشور هنوز در شرایطی نيست 

دی و افزایش توليدات باعث کاهش انتشار که رشد اقتصا

اکسيدکربن های زیست محيطی بخصوص دیآالینده

[. در پژوهش دیگری با عنوان رد پای اکولوژیک 37شود ]

گاز دی اکسيدکربن سوختهای فسيلی شهر شيراز 

توليد شده از طریق  CO2مشخص شد با توجه به مقدار 

ی بررسمصرف سوخت های فسيلی در سطح شهر شيراز و 

ظرفيت زیستی و فضای سبز موردنياز برای جذب آن، گاز 

برابر ظرفيت زیستی  3/1شده  دی اکسيد کربن توليد

در بررسی دیگری پيرامون نقش  [.33شهر می باشد]

ناهنجاری های دمایی کره زمين در تغييرپذیری دماهای 

حداقل ایران، نتایج حاصل از بررسی دوره ای)سرد و 

ل بيانگر تاثير بيشتر ناهنجاری های گرم(، دمای حداق

دمایی کره زمين بر روی دمای حداقل دوره گرم سال 

است. در هر دو دوره تغيير روند صورت گرفته بر اساس 

در مطالعه  [.32نتایج حاصله به وضوح معنی دار هستند]

 گازهای انتشار بر تجاری آزادسازی ای با موضوع آثار

 زیست محيطی نحنیم اکسيدکربن( در ای)دیگلخانه

 اثرات روش طریق از مدل برآورد نتایج اساس کوزنتس، بر

 مثبتی مطالعه، رابطة مورد کشورهای کل روی بر ثابت

 با تجاری آزادسازی هایشاخص و سرانه درآمد بين

اکسيدکربن برقرار است، که این امر  دی انتشار ميزان

فزایش انشانگر افزایش انتشار دی اکسيدکربن به دنبال 

[. در 31درآمد سرانه وگسترش آزادسازی تجاری است]

 منابع بر اقليم تغيير اثرات تحقيق دیگری پيرامون ارزیابی

 آبخيز درحوضه کشاورزی توليدات و دسترس در آب

 بارش کاهش از ناشی اقليم شاهرود، نتایج نشان داد تغيير

 افزایش ارزش دسترس، در آب منابع کاهش به منجر

 کشت زیر سطح مجموع کاهش آبياری، آب اقتصادی

 در ناخالص کشاورزان سود کاهش و آبی محصوالت

 [.37است] شده شاهرود آبخيز حوضه

با توجه به توضيحات ارائه شده در مورد اثرات گازهای 

ت، زیساکسيدکربن بر محيطای و به خصوص دیگلخانه

سالمت بشر و جانوران و همچنين منابع مختلف توليد 

آن از جمله وسایل نقليه، صنایع وکارخانجات توليدی که 

متاسفانه مقدار انتشار آن همچنان رو به افزایش است 

درنتيجه ضروری است اوالً با توجه به اصل پيشگيری، 
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را کاهش دهيم و ثانياً  انتشار آن را با ایجاد  2Coتوليد 

فضای سبز و کاشت گياهان در مکانهای مناسب، مدیریت 

نمایيم. لذا در راستای تحقق این اهداف مهم، نياز به انجام 

ها و اطالعات مناسب می باشيم تحقيقات و ارائه راه حل

برآورد تقریبی مقدار که هدف اصلی از این تحقيق نيز 

2Co مستقر در شهرک کارخانجات  شده توسط ديتول

 یونگچگ یبررس نيو همچن زیتبر یميسل ديشه یصنعت

 کاهش ی مدیریت وسبز شهرک در راستا یفضا تیریمد

 .ی باشدبه اتمسفر م عیصنا نیحاصل از ا 2Coانتشار 

 

 مواد و روش ها-2

 اکسيدکربندر این تحقيق ما برای برآورد تقریبی دی

توليدی، نياز به کسب اطالعاتی در مورد مقدار متوسط 

واحدهای صنعتی و نوع آن داشتيم تا سوخت مصرفی 

بتوانيم با استفاده از فرمولها و روشهایی که در ادامه 

ل کربن حاصاکسيدتوضيح خواهيم داد، مقدار تقریبی دی

از مصرف این مواد سوختی در صنایع را برآورد نمایيم. 

 لذا برای این کار از دو روش استفاده گردید:

کت ملی گاز در زمينه روش اول استفاده از اطالعات شر

مقدار کل گاز طبيعی مصرفی در شهرک صنعتی شهيد 

 باشد. می 3135سليمی در سال 

روش دوم با استفاده از تکميل پرسشنامه توسط 

واحدهای صنعتی و دریافت قبض گاز مصرفی واحد 

صنعتی موردنظر می باشد. برای این کار نياز به انتخاب 

معه آماری جهت تعدادی واحد صنعتی به عنوان جا

تکميل پرسشنامه داشتيم  واحد هایی که بتوانند بيانگر 

خصوصيات کل شهرک و واحدهای مستقر باشند. برای 

این منظور از هر خوشه یا زون صنعتی به نسبت فراوانی 

واحد از  32واحد توليدی ) 13موجود در سطح شهرک، 

واحد از زون نساجی،  5واحد از زون برق،  2زون غذایی، 

واحد از  9واحد از زون سلولزی،  9واحد از زون فلزی،  5

واحد از زون کانی غيرفلزی( به صورت  1زون شيميایی و

تصادفی انتخاب و طبق پرسشنامه اطالعاتی مانند نوع 

توليد، زون استقرار، مساحت کارخانه، مقدار گاز مصرفی 

ومقدار سوخت کمکی مانند نفت، گازوئيل و مازوت و ... 

طریق گردآوری گردید. اطالعات موردنياز عالوه بر  از این

پرسشنامه )خوداظهاری( از طریق قبوض گاز واحد 

صنعتی نيز گردآوری و سپس ميانگين دو رقم بدست 

آمده مالک عمل قرار گرفته است. طبق جداولی که در 

ادامه آمده بعد از محاسبه متوسط گاز مصرفی )مترمکعب 

( و متوسط مصرف گازوئيل و در ثانيه به ازای متر مربع

نفت و ... )ليتر در ثانيه به ازای متر مربع(، مقدار تقریبی 

کربن توليدی برحسب گرم در ثانيه به ازای هر اکسيددی

هکتار و سپس مقدار بر حسب کيلوگرم در روز در کل 

 شهرک صنعتی را طبق فرمولهای موجود بدست آوردیم.

رض بر این است که الزم به توضيح است در روش دوم ف 

-کل واحدهای مستقر در شهرک صنعتی فعال و دی

اکسيدکربن توليدی حاصل از فعاليت کل واحدهای 

صنعتی می باشد ولی در روش اول با توجه به اطالعات 

شرکت گاز از مقدار کل گاز مصرفی شهرک که طبيعتاً 

فقط مربوط به واحد های فعال می باشد و واحد های غير 

در نتيجه نخواهند داشت و قابل پيش بينی فعال نقشی 

است که مقدار بدست آمده در روش اول کمتر،  واقعی 

تر و دقيق تر از روش دوم خواهد بود. هر چند روش دوم 

هم مزیتهایی دارد از قبيل دخيل بودن سوخت های دیگر 

-یهایی که انجام ممانند گازوئيل)البته باتوجه به کنترل

ر حال حذف می باشد( در نتيجه شود مقدار آن کم و د

توليدی CO2 نهایی و همچنين محاسبه تقریبی مقدار 

تواند در پيش در حالت فعال بودن کامل شهرک، که می

بينی های مربوط به زیرساخت های آینده شهرک کمک 

 کننده باشد. 

 

 جمع آوري و طبقه بندي اطالعات -2-1

 اکسيدکربنهمانطور که ذکر شد برای محاسبه مقدار دی

توليدی، نياز به کسب اطالعاتی در مورد مقدار  سوخت 

مصرفی )گاز طبيعی و گازوئيل و ...( بود لذا برای کسب 

دریافت اطالعات کلی  -3این اطالعات از دو روش: 

تکميل  -2سوخت مصرفی در شهرک از شرکت ملی گاز و

پرسشنامه و قبوض گاز واحد های مدنظر استفاده شده 

ز دریافت اطالعات الزم، آنها را در جداولی است. پس ا

 طبقه بندی کرده ایم. 
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اطالعات مربوط به روش اول )مقدار سوخت   -2-2

 مصرفي اعالم شده از طرف اداره گاز(:

براساس اطالعات دریافتی از اداره گاز استان در مورد 

مقدار گاز مصرفی توسط واحد های صنعتی مستقر در 

، مقدار اعالم شده 3135شهرک شهيد سليمی در سال 

مترمکعب می باشد که در فصل  793/322/20برابر با 

بعدی )تجزیه و تحليل داده ها( با استفاده از ضرایب 

، مقدار دی اکسيدکربن CO2تبدیل گاز طبيعی به 

حاصل از سوخت این مقدار گاز طبيعی بدست می آید. 

در این روش فقط مقدار گاز طبيعی مصرف شده مالک 

باشد و سوختهای دیگر مانند گازوئيل و... با توجه عمل می

به شرایط موجود که مصرف بسيار ناچيزی دارند، در 

 نتيجه بدست آمده تاثير زیادی نخواهند داشت.

 

اطالعات مربوط به روش دوم )مقدار سوخت   -3-2

مصرفي اعالم شده توسط خود واحد ها )پرسشنامه( و 

 قبوض گاز واحد هاي منتخب

ای( مقدار متوسط سوخت در این روش )پرسشنامه

به ازای هر متر مربع ...(  و گازوئيل و طبيعی گاز)مصرفی 

در هر زون بدست آمده و براساس آن مقدار دی اکسيد 

های کربن به طور تقریبی بيان می شود. تعداد واحد

-منتخب از هر زون ، بر اساس فراوانی آن نوع توليد می

باشد که برای مثال زون غذایی با توجه به اینکه بيشترین 

سهم از شهرک را به خود اختصاص داده است بيشترین 

در ادامه اطالعات بدست  تعداد واحد منتخب را نيز دارد.

طریق تکميل پرسشنامه ها در جداول مختص هر آمده از 

زون طبقه بندی گردیده  و بعد از جمع بندی کلی مقدار 

 گردد.سوخت مصرفی در شهرک صنعتی محاسبه می

الزم به تاکيد است که تفاوت اساسی روش اول و دوم در 

این است که در روش اول مقدار واقعی سوخت مصرف 

تی فعال مالک شده در یک سال توسط واحد های صنع

شود نتيجه بدست آمده به عمل ميباشد که باعث می

واقعيت موجود نزدیک تر باشد ولی در روش دوم می توان 

گفت که کل واحدهای صنعتی فعال فرض می شود که 

طبيعتا نتيجه بدست آمده بيشتر از روش اول خواهد بود 

تواند در و از واقعيت موجود فاصله خواهد داشت اما می

ریزی های آتی برای یک شهرک صنعتی فعال تر، مهبرنا

 کمک کننده باشد.

 

 نتایج و بحث-3

کربن با اکسيدنحوه برآورد تقریبي دي -3-1

 استفاده از متوسط گاز طبيعي مصرفي

ل کربن حاصاکسيدمقدار دی برای بدست آوردن تقریبی

 انتشار یا از سوخت گاز طبيعی، طبق جدول زیر ضریب

 بر327777 ، طبيعی سوخت گاز از حاصل 2COتبدیل 

 به تبدیل برای که باشد می( ( 106lb/scf) حسب

kg/m3 کنيممی تقسيم 379به و ضرب 39 عدد در .

 2CO انتشار ضریب بعنوان 32/3آمده برابر با  بدست عدد

 متوسط بر که باشدمی طبيعی سوختن گاز از حاصل

 ترم ازای به ثانيه در مترمکعب واحد با مصرفی گاز مقدار

 به ضرب از پس آمده دست به عدد .گردد می ضرب مربع

 شده توليد 2CO گاز مقدار عنوان به مربع متر 37777

 .((2( و جدول )3)جدول ) شود می بيان هکتار در
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 سوختن گاز طبیعی فاکتورهای انتشار برای آالینده های شاخص و گازهای گلخانه ای حاصل از: (1)جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 برای سوختهای مایع 2COفاکتورهای تعریف شده انتشار  (:2)جدول
 

 

 
 
 

 

 

 باشد می kG/cm3 379 ، 39 به lb/scf 379 تبدیل ضریب

 می باشد. gram/cm3 ،32/7به  lb/galضریب تبدیل 

 باشد  می kg/m3، 32/7 به lb/gal 371 تبدیل ضریب

 عدد. گرددمي ضرب مترمربع ازای به ثانيه در ليتر واحد با مصرفی سوخت مقدار متوسط بر که باشد می گازوئيل سوختن از

 تبدیل برای همچنين. شود می بيان هکتار در شده توليد 2CO گاز مقدار عنوان به 37777 به ضرب از پس آمده دست به

 . شود می تقسيم 3777 عدد به مترمکعب بر ليتر
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سطح بندی فاکتور 

 انتشار

 فاکتور انتشار

)lb/106scf) 

 آالینده

A 327777 CO2 

D 7775/7 سرب 

E 2/2 N2O(Uncontrolled) 

E 97/7 N2O(Uncontrolled-low-NOX burner) 

D 9/0 PM(Total) 

D 0/5 PM(condensable) 

B 3/3 PM(Filterable) 

A 9/7 SO2 

B 33 TOC 

B 1/2 Methane 

C 5/5 VOC 

 نوع سوخت C )درصد کربن(  % (lb/gal)چگالی (lb/103 gal)فاکتور انتشار

23577 22/9 25/29 No.1(kerosene) 

22177 75/0 25/20 No.2 

25777 22/0 29/20 Low Sulfur No.6 

27777 22/0 37/25 High Sulfur No.6 
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مقدار دي اکسيد کربن توليد شده در روش -3-2

گاز مصرفي اعالم شده توسط شرکت ملي  اول)کل

 گاز(

-همانطور که قبال بيان شد در روش اول، مقدار دی

اکسيدکربن توليدی توسط واحدهای صنعتی مستقر در 

شهرک صنعتی شهيد سليمی با استفاده از مقدار گاز 

طبيعی مصرفی اعالم شده توسط شرکت ملی گاز در سال 

مقدار گاز طبيعی محاسبه می گردد. در این راستا  35

مترمکعب می  793/322/20مصرفی اعالم شده برابر با 

( گاز مصرفی شهرک در یک سال 1طبق جدول ) .باشد

( 32/3اکسيدکربن )در ضریب تبدیل گاز طبيعی به دی

اکسيدکربن توليد شده بدست ضرب شده و مقدار دی

-کيلوگرم در سال می 709/773/390آید که برابر با می

 باشد.

 

 در سال کیلوگرم حسب تولید شده بر 2CO مقدار ( :3)جدول

 

 

 کربن توليد شده دراکسيدمقدار تقریبي دي -3-3

 روش دوم )پرسشنامه اي( به تفکيک هر زون صنعتي

( ضرایب تبدیل 7در این مرحله طبق جدول شماره )

بدست آمده را در متوسط سوخت مصرفی ضرب کرده و 

 ثانيه رب کيلوگرم حسب کربن برمقدار تقریبی دی اکسيد

 .آیدهکتار برای هر زون صنعتی بدست می هر در

شود مقدار همانطور که طبق نمودار باال مشاهده می

CO2  توليد شده در هر هکتار زون نساجی بيشتر از سایر

باشد که عمده دليل آن فرآیند کاری زون ها می

کارخانجات نساجی و رنگرزی نخ و پارچه ها و حرارت 

باالی موردنياز جهت این کار می باشد و طبيعتاً برای 

 توليد حرارت باال نياز به مصرف سوخت و به تبع آن توليد

CO2  ( برای بدست 5باشد. در جدول شماره )باال می

توليدی در شهرک صنعتی کربن اکسيدآوردن مجموع دی

-بر حسب کيلوگرم در روز، مقادیر بدست آمده برای دی

( را در مساحت هر زون صنعتی 7کربن در جدول )اکسيد

به هکتار و همچنين برای تبدیل ثانيه به روز ، در عدد 

کنيم.که در نتيجه مقدار تقریبی بدست ضرب می 29777

جود در کربن توليدی برای صنایع  مواکسيدآمده دی

شهرک صنعتی شهيد سليمی تبریز به شرط فعال بودن 

گيلوگرم  2375012های صنعتی برابر با حدود کليه واحد

 محاسبه گردید.

 

 

 

 

 

 

گاز مصرفی 

 شهرک

)متر مکعب در 

 سال(

 

گاز مصرفی 

 شهرک

)متر مکعب در 

 روز(

   2CO ضریب تبدیل گاز طبيعی به

 )کيلوگرم بر مترمکعب(  

2CO  از  حاصل

 مصرف گاز طبيعی

 در روز( )کيلوگرم 

2CO  از  حاصل

 مصرف گاز طبيعی

 در سال( )کيلوگرم 

20322793 212232 327777)  

(106lb/scf)*39)/379= 32/3  

750103 390773709 
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 هکتار هر در ثانیه بر کیلوگرم حسب بر 2COتولید  مقدار(: 4)جدول 

 

 در روز کيلوگرم حسب بر 2COتوليد  مقدار(: 5)جدول 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

کنيد طيق مالحظه می (9) در جدول همانطور که

محاسبات، در شهرک صنعتی شهيد سليمی تبریز به 

-شرطی که کليه واحدهای صنعتی فعال باشند مقدار دی

تن  2379اکسيدکربن توليدی به صورت تقریبی حدود 

تن در سال  092537در روز خواهد بود که معادل با 

دوم انجام با توجه به محاسباتی که در روش اول و  است.

( بدست آوردیم 2شکل دادیم دو عدد و نتيجه متفاوت )

به گونه ای که نتيجه حاصله از روش دوم حدود چهار و 

باشد که البته این تفاوت نيم برابر نتيجه روش اول می

بينی و همچنين قابل توجيه می باشد. در قابل پيش

توضيح این اختالف چند برابری، همانطور که قبال هم 

شد در روش اول از اطالعات مربوط به گاز مصرفی  گفته

واحد های فعال شهرک)اطالعات داده شده توسط شرکت 

گاز( استفاده گردیده ولی در روش دوم اطالعات به صورت 

های منتخب شهرک بدست پرسشنامه ای و از طریق واحد

آمده و به کل شهرک)واحد های فعال و غير فعال( تعميم 

  زون

 گاز مصرف متوسط

 هب ثانيه در مترمکعب

 مربع متر ازای

 CO2حاصل 

 ازمصرف گاز طبيعی

 رد ثانيه بر )کيلوگرم 

هکتار( هر  

 

 نفت و گازوئيل مصرف

 ازای به ثانيه در ليتر)

 مربع( متر

 CO2حاصل 

ازمصرف گازوئيل 

 رد ثانيه بر )کيلوگرم

 هکتار( هر

مجموع  CO2حاصل 

ازمصرف گازوئيل و 

 گاز طبيعی

 رد ثانيه بر )کيلوگرم

 هکتار( هر

 793577903/7 73917/7 777777552/7 751330375/7 7777720/7 غذایی

 731755312/7 777131029/7 7777777370/7 732072379/7 777777991/7 برق

 373537193/7 707392250/7 77777272/7 71291233/7 77777273/7 نساجی

 7575751/7 773311721/7 777777113/7 777503239/7 77777212/7 فلزی

 719727007/7 771970752/7 777777327/7 712101022/7 77777392/7 سلولزی

 773720373/7 777109571/7 7777777322/7 777957550/7 77777233/7 شيميایی

 772107297/7 777531237/7 7777777305/7 77329/7 777777730/7 کانی

 129333732/7 37272370/7 77777173/7 227723372/7 77773390/7 جمع

مجموع  CO2حاصل  مساحت زون به هکتار زون

ازمصرف گازوئيل و گاز 

 طبيعی

مجموع  CO2حاصل 

ازمصرف گازوئيل و گاز 

در روز( طبيعی )کيلوگرم  

 3392/222133 793577903/7 291/379 غذایی

 5575221/330 731755312/7 377232/7 برق

 3929/772202 373537193/7 721337/72 نساجی

 5203/119775 7575751/7 152572/03 فلزی

 39101/97227 719727007/7 270709/27 سلولزی

 2371/739729 773720373/7 700339/330 شيميایی

 773533/1537 772107297/7 732722/30 کانی

 700/2375012 مجموع
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بيعتاً نتيجه حاصله با توجه به داده شده است که ط

تعطيلی برخی واحد های صنعتی، بيشتر از روش اول 

خواهد بود.  با توجه به اهداف این تحقيق که ابتدا برآورد 

اکسيدکربن توليدی و سپس ارائه تقریبی مقدار دی

راهکار برای کنترل آن از طریق مدیریت فضای سبز 

ه کربن محاسباکسيدشهرک بود، بنابراین برای جذب دی

شده در هر دو روش، نياز به محاسبه فضای سبز و تعداد 

درخت کافی هم می باشد. طی مطالعاتی که توسط مایک 

 22پوند ) 72مک آلينی انجام شده هر درخت ساالنه 

کيلوگرم( دی اکسيدکربن را جذب و به اندازه اکسيژن 

کند که با این موردنياز دو انسان، اکسيژن توليد می

تن دی 390773ط ما در روش اول برای جذب شرای

و نيم اصله درخت و 0اکسيدکربن در سال نياز به قریب 

کربن در سال اکسيدتن دی 092537در روش دوم برای 

 ميليون اصله درخت داریم. 15نياز به قریب 

 

 
 مجموع دی اکسيد کربن توليدی و تعداد درخت موردنياز در روش اول )اطالعات اداره گاز((: 6جدول ) 

 
 

 

 

 توليد شده در اثر سوخت گاز طبيعی  وگازوئيل در زون غذایی )بر حسب کيلوگرم برثانيه در هکتار( 2CO : مقایسه مقدار(1شکل )

 

 

 توليد شده در اثر سوخت گاز طبيعی وگازوئيل در زون برق )بر حسب کيلوگرم برثانيه در هکتار(  CO2مقایسه مقدار(: 2شکل )

 

0

زون برق0.02

حاصل از سوخت گاز طبیعی  حاصل از سوخت گازوئیل 

مجموع    CO2  حاصل از مصرف گاز طبيعی )کيلوگرم

 در روز(

حاصل از مصرف گاز طبيعی   CO2مجموع

در سال( )کيلوگرم  

 تعداد درخت موردنياز)اصله(

750103 390773709 0973313 
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 توليد شده در اثر سوخت گاز طبيعی وگازوئيل در زون نساجی )بر حسب کيلوگرم برثانيه در هکتار(  CO2مقایسه مقدار: (3شکل )

 

 تولید شده در اثر سوخت گاز طبیعی وگازوئیل در زون فلزی )بر حسب کیلوگرم برثانیه در هکتار(  CO2مقایسه مقدار: (4شکل )

 

 
 تولید شده در اثر سوخت گاز طبیعی وگازوئیل در زون سلولزی )بر حسب کیلوگرم برثانیه در هکتار(  CO2: مقایسه مقدار(5شکل)

 

 
 تولید شده در اثر سوخت گاز طبیعی وگازوئیل در زون شیمیایی )بر حسب کیلوگرم برثانیه در هکتار(  CO2مقایسه مقدار: (6شکل )

 

0

0.1

زون نساجی

حاصل از سوخت گاز طبیعی  حاصل از سوخت گازوئیل 

0

0.05

زون فلزی

حاصل از سوخت گاز طبیعی  حاصل از سوخت گازوئیل 

0

0.05

زون سلولزی

حاصل از سوخت گاز طبیعی  حاصل از سوخت گازوئیل 

0

0.05

زون شیمیایی

حاصل از سوخت گاز طبیعی  حاصل از سوخت گازوئیل 
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 تولید شده در اثر سوخت گاز طبیعی وگازوئیل در زون کانی غیر فلزی )بر حسب کیلوگرم برثانیه در هکتار(  CO2مقایسه مقدار: (7شکل)

 

 تولید شده در هر زون در اثر سوخت گاز طبیعی  وگازوئیل) برحسب کیلوگرم بر ثانیه در هکتار(  CO2مقایسه مجموع مقدار : (8شکل)

 

شود مقدار نمودار باال مشاهده میهمانطور که طبق 

CO2  توليد شده در هر هکتار زون نساجی بيشتر از سایر

باشد که عمده دليل آن فرآیند کاری زون ها می

کارخانجات نساجی و رنگرزی نخ و پارچه ها و حرارت 

باالی موردنياز جهت این کار می باشد و طبيعتاً برای 

 ليدو به تبع آن تو توليد حرارت باال نياز به مصرف سوخت

CO2  باشدباال می. 
 

 جمع بندي و نتيجه گيري-5

 دهدمی نشان جهانی سطح در گرفته صورت هایبررسی

 ایگلخانه گازهای انتشار از باید شرایطی هر تحت که

 لیفسي سوختهای از ناشی که اکسيدکربندی مخصوصا

 انرژیهای از آنها جای به و شود جلوگيری است معدنی و

 دوستدار انرژیهای یا و نو انرژیهای عنوان تحت پاک  که

 استفاده شودمی یاد آنها از نيز زیست محيط و طبيعت

کرد.)نيک  فراهم را پایدار پاک و شرایط توسعه و نمود

نژاد بررسی پيامدهای گازهای گلخانه ای( همانطور که 

 فرآیند طی توليد شده را 2Coقبال ذکر شد درختان، گاز 

 یچوب بخشهای) بيومس موجود در را آن و فتوسنتز جذب

)حميدی نژاد،جنگلکاری( .کنندمی ذخيره( چوبی غير و

همچنين عالوه بر بيومس، اکسيژن موردنياز برای تنفس 

-کند.در نتيجه با این روند هم دیانسان را نيز توليد می

 کند و همچنيناکسيدکربن مضر توليد شده را جذب می

يار کند که بستنفس جانداران را تامين می اکسيژن برای

با اهميت و حياتی می باشد. در این راستا و طی پژوهشی 

که انجام گردید با استفاده از دو روش ذکر شده در فصل 

اکسيدکربن توليدی توسط واحدهای قبل مقدار دی

صنعتی مستقر در شهرک شهيد سليمی که یکی از 

 ای و گرماثر گلخانه ترین گازهای دخيل در پدیدهاصلی

گيری کردیم. طبق نتایج باشد را اندازهشدن زمين می

 2Coبدست آمده ما در روش اول برای جذب مقدار گاز 

ونيم ميليون اصله درخت  0محاسبه شده نياز به حدود 

ميليون اصله درخت بالغ  15بالغ و در روش دوم  حدود 

0

0.002

زون کانی غیرفلزی

حاصل از سوخت گاز طبیعی  حاصل از سوخت گازوئیل 
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این مقدار نياز داریم که مقدار زمين مورد نياز برای 

 3577درخت در شرایط کاشت با تراکم بسيار باال که 

اصله درخت در یک هکتار می باشد، در روش اول حدود 

هکتار خواهد بود  21111هکتار و در روش دوم  5702

که با توجه به وضعيت کم آبی موجود، ميتوان گفت 

کاشت ،آبياری و مدیریت این مقادیر زمين حتی در روش 

بل اجرا بوده و ایجاد این مقدار فضای سبز اول هم غيرقا

. باشدو نگهداری آن کاری بسيار مشکل و هزینه بر می

الزم به ذکر است با توجه به تعطيل یا نيمه تعطيل بودن 

برخی از واحدها نتایج حاصل از روش اول در حال حاضر 

و در شرایط موجود قابل اتکا و صحيح تر می باشد. 

توضيحاتی که در فصل قبل و این بنابراین با توجه به 

 تقریبی فصل دادیم به اهداف تعيين شده که اول برآورد

سوخت در صنایع  مصرف از حاصل شده توليد 2Coمقدار

و سپس محاسبه مقدار فضای سبز و تعداد درخت 

 توليد شده بود رسيدیم.   2Coموردنياز برای جذب 

درمان  زبا توجه به این عبارت که هميشه پيشگيری بهتر ا

است پس ميتوانيم با راهکارهایی از توليد بيش از حد دی 

اکسيد کربن جلوگيری کنيم. پيشنهادات در این زمينه 

 عبارتند از:

استفاده از تکنولوژی های بروز در صنایع، که -3

آالیندگی کمتری داشته و دی اکسيدکربن کمتری توليد 

ت ب فلزاکنند. برای مثال استفاده از کوره القایی در ذو

 به جای کوره های قدیمی 

اصالح سيستم سوخت رسانی برخی کارخانجات مانند -2

تغيير سوخت مصرفی از مازوت یا نفت و گازوئيل به گاز 

 طبيعی و سوخت های  پاک دیگر

انتقال کارخانجات آالینده از مناطق با تراکم باال به -1

 .مناطق کم تراکم که طبيعت توان تصفيه و بازیابی باشد

 

 مراجع -6

مرتضی، بررسی مسائل زیست محیطی و پیش بینی انتشار دی  –محمدعلی، بستام  –محمدرضا، فالحی  -[ لطفعلی پور1]

، صفحات 3پژوهشی مطالعات اقتصادی کاربردی در ایران، سال اول، شماره  –اکسید کربن در اقتصاد ایران، فصلنامه علمی 

101-11 

مریم، رشد اقتصادی، رشد مصرف انرژی و رشد  -محبوبه، عطار کاشانی -آزاده، امینی -علی اکبر، اختری  -اقبال [ نیکو2]

(، فصلنامه ی مطالعات اقتصاد انرژی، سال DPDانتشار دی اکسید کربن بررسی رابطه ی علیت با رویکرد داده های تلفیقی پویا)

 161-111،صفحات 1311، تابستان 33نهم، شماره 

کامیار، شبیه سازی فرآیند جداسازی مستقیم دی اکسید کربن از هوا، فصلنامه تخصصی علمی -حسن، موقرنژاد-[ طاوسی3]

 11-11، صفحات 22، شماره 1311ترویجی فرآیند نو، زمستان 

اساس داده  رزهرا، بررسی رابطه بین انتشار گاز دی اکسید کربن و تولید ناخالص داخلی ب -رضا، گلریز ضیائی–[ مقدسی1] 

، 1، شماره 1310های ترکیبی، نشریه اقتصاد و توسعه گشاورزی)علوم و صنایع کشاورزی(دانشگاه فردوسی مشهد، زمستان 

 110-111صفحات 

در ایران، اولین همایش ملی  CO2مهرداد، گرمایش جهانی و بررسی عوامل موثر بر انتشار وکاهش  -[ ملکی خشکبیجاری2]

  1311محیط زیست، دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان، شرکت هم اندیشان محیط زیست فردا، سال  حفاظت و برنامه ریزی
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رویا، تحلیل اقتصادی اثرات تغییر اقلیم -مهدی، پرهیزکار-ابوذر، حسینی خدادادی -محمد مهدی، پرهیزکاری-[ مظفری6] 

ناشی از انتشار گازهای گلخانه ای بر تولیدات بخش کشاورزی و منابع آب در دسترس )مطالعه موردی: اراضی پایین دست 

 61-12,ص 11، بهار 1، شماره 21 سد طالقان(نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی، جلد

حسین، آشکارسازی تغییر اقلیم و نسبت دهی آن به  -عبدالرسول،صدقی -علیرضا، تلوری -نرگس، مساح بوانی -[ ظهرابی1]

اتمسفر و توزیع نرمان دو متغیره در حوزه آبریز کارون  -ای با استفاده از مدل های گردش عمومی اقیانوسگازهای گلخانه

 2، شماره 1، دوره 12یه تحقیقات منابع آب، پاییز بزرگ ، نشر

ل کربن بر جو زمین با ارائه یک مطالعه موردی در حماکسیدسحر، تاثیر تغییر اقلیم در انتشار گاز گلخانه ای دی -[ تاجبخش1]

 10و نقل هوایی،نشریه پژوهش های اقلیم شناسی، سال دوم، شماره هفتم و هشتم، پاییز و زمستان

سید حاصل از اکدیای کربنصادق، ارزیابی هزینه انتشار گاز گلخانه -سید حبیب اهلل، خلیلیان –علیرضا، موسوی  -پور[ علی1]

 1،  شماره 1، دوره 13توسعه بخش کشاورزی ایران، نشریه افتصاد کشاورزی، سال 

ای و تولید ناخالص داخلی سرانه آرش، بررسی رابطه حجم گازهای گلخانه  -احسان، اعظمی -حمید، حق دوست -[ آماده10]

 11اکسید کربن(،  پژوهشنامه اقتصادی، سال نهم ،شماره چهارم، زمستان در ایران )مطالعه موردی دی

کرامت اهلل، رد پای اکولوژیک گاز دی اکسیدکربن سوختهای فسیلی شهر -فاطمه، زیاری -ایرج، ساالروندیان –[ تیموری 11]

 13، شماره اول، بهار 21افیایی، سال شیراز، فصلنامه تحقیقات جغر

مهدی، نقش ناهنجاری های دمایی کره زمین در تغییرپذیری -منوچهر، عالی جهان-یوسف، فرج زاده اصل-[ قویدل رحیمی12]

 16، بهار 21، شماره 21پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی ، سال  –دماهای حداقل ایران، نشریه علمی 

 زیست محیطی منحنی اکسیدکربن( در ای)دیگلخانه گازهای انتشار بر تجاری آزادسازی مهدی، آثارمحمد  -[ برقی اسگویی13]

 11کوزنتس،دانشگاه تربیت مدرس، بهار 

محسن، ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر منابع آب در دسترس و  -ابوالفضل، شوکت فدایی -ابوذر، محمودی -[ پرهیزکاری11]

  16، بهار 1،شماره 1یز شاهرود، نشریه تحقیقات اقتصاد کشاورزی، جلد تولیدات کشاورزی درحوضه آبخ

 


