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 گو ندارند.دیهسن
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 مقدمه 

های بشری روبروست و فرصت ما برای کاستن  اجماع علمی جهانی صراحت دارد که جهان با بحران اقلیمی ناشی از فعالیت 

در جو و   GHGهای بشری و تجمع سریع فعالیت i( در حال خاتمه است. GHGای )چشمگیر از سطح نشر گازهای گلخانه 

های جهانی، مانند توافق اقلیمی  ها باعث گرمایش کره زمین و ایجاد تغییرات سریع و خطرناک شده است. در پیماناقیانوس

زدایی در صنایع مختلف پذیرفته شده است.  گذاری و اجرا، ضرورت کاربنهای کالیفورنیا در حوزه قانونپاریس و پالیسی

رای رسیدن به موفقیت در حوزه تغییرات اقلیمی با شکست روبرو شده است، الگوهای منطقوی  که مساعی دیپلوماتیک بحالیدر

 توان رویکرد موثرتری دانست. المللی و ضروریات محلی را میحل مساله با در نظر گرفتن تعهدات بین

 

تخنیکی و سیاستی در قسمت  ارائه راهکارهای گو به دیه ( سنRDFزدایی منطقوی )راپور تخنیکی چوکات کاربن 

های منطقوی، کانتی و شهری فراهم  را برای دولت  مدت گذاری کوتاه پردازد تا زمینه سیاست مدت می -زدایی میانکاربن 

گو الی سال  دیهاین راپور الگویی از راهکارهای علمی برای رسیدن به آالیندگی کاربنی صفر مطلق در منطقه سن کند. 

ین الگو با الزامات توافق اقلیمی پاریس و رهنمودهای ایالت کالیفورنیا )ایالتی( مطابقت دارد. این  کند. اارائه می 2045

گو، در جهت هدف صفر مطلق  دیهخالص در منطقه سن  GHGانداز مشترکی برای کاهش کلی آالیندگی راهکارها چشم

 های مختلف صنایع تامین انرژی در پروسهشکند. این راپور بشمول تحلیلی تخنیکی از نقش بخ کالیفورنیا، ایجاد می

 کند. زدایی است ولی راهکار »درست« را معرفی نمیکاربن

های مختلف، با تاکید بر مزایا و معایب،  های مختلفی برای رسیدن به اهداف آالیندگی منطقوی در بخشدر ضمن، راه

ها و راهکارها باید همگام با پیشرفت  کند. تحلیلمی ها، ارائه افزاییگیری، مخاطرات و هم مزایای جانبی، نقاط تصمیم

های منطقوی از  سازی حوزههای سیاستی برای آگاهروز شود. در این عرصه، پروسه یا روند رفع ابهامات، به تکنالوژی

 ها بربنیاد معلومات جدید، در این راپور بیان شده است. ابهامات و سازگارسازی ستراتیژی

 
 

 ی و مالحظات کلیدی پالیسی چوکات طرح تحقیق

گو با مراعات الزامات ایالتی و ملی صفر مطلق  دیهزدایی عمیق در سیستم انرژی منطقوی سناین راپور به روش کاربن 

های نیروی برق، ترانسپورت و ساختمان اطالق  پردازد. سیستم انرژی به کل سطح تولید و مصرف انرژی در بخش می 

در   GHGهای ( و دیگر آالیندهCO2کاهش چشمگیر سطح انتشار کاربن دای اکساید ) به پروسه زدایی عمیق کاربنشود. می 

 شود. های مختلف اقتصاد گفته میبخش

 

 

 

 

 
i  ات ا ن دولتی تغییر گذاران.« راپور پذیری. خالصه راپور مخصوص سیاست: اثرات، سازگارسازی و آسیب2022، »تغییر اقلیم  )(IPCCقلییم  هیات بیر

وری  WGIIارزیابی ششم    https://report.ipcc.ch/ar6wg2/pdf/IPCC_AR6_WGII_FinalDraft_FullReport.pdf  . در آدرس: 2022، فیی

https://report.ipcc.ch/ar6wg2/pdf/IPCC_AR6_WGII_FinalDraft_FullReport.pdf


 

های بشری در سیستم انرژی معادل بر اثر فعالیت  CO2عبارت »صفر مطلق« در این راپور به این معناست که میزان نشر 

در   iماند.های بشری است و آالیندگی خالص سیستم انرژی در سطح صفر میخروجی از سیستم بر اثر فعالیت  2COمیزان 

های  تر این که، آالینده به اقدامات خارج از منطقه برای رسیدن به صفر مطلق استناد نشده است. مهم  RDFراپور تخنیکی 

شده سیستم  آوری ضایعات، در این تحلیل منظور نشده است چون اینها خارج از حوزه تعریفهای دیگر، مانند جمع بخش

های دیگر های بخشبا وجود این، کاهش چشمگیر آالینده iiشود، هستند. % آالیندگی منطقوی را شامل می 80انرژی که 

دگی و/یا مزایای جنبی ممکن است با اهداف ایالت، مانند کاهش آالیندگی  مزایای جنبی متعددی دارد و این کاهش سطح آالین

 کثافات ذریعه تبدیل ضایعات و تولید کود، سازگار باشد.

زدایی عمیق الگوبرداری شده  از سناریوهای گسترده ملی و ایالتی کاربن  RDFزدایی راپور تخنیکی راهکارهای کاربن 

سازی الگوهای  با شبیه  Evolved Energy Research (EER)زدایی سازگار باشد. است تا با راهکارهای ایالتی کاربن 

زدایی عمیق امکان  الگوهای کاربن iiiهای الگو( رسید. ایالتی و ملی به الگوهای منطقوی با پنج سناریو )با عنوان دوسیه 

کند. یکی  های مختلف را فراهم میزدایی در بخشهای سیاستی منطقوی و نتایج کاربنای کّمی گزینه های مقایسهاجرای تحلیل

زدایی ایالتی در های الگو چه تاثیری بر کاربنبرای بخش انرژی نشان داد که دوسیه  EERهای خروجی الگوسازی از نمونه

گذارد.  ( می2)شکل  2050های انرژی و صنعتی الی سال از پروسه CO2( و سطح انتشار 1ظرفیت برق الزم )شکل  کل

های محلی انرژی و ترانسپورت با دیگر مقیاس از این جهت نیز اهمیت دارد که سیستم -استفاده از این الگوهای کوچک

های منطقوی و ایالتی زدایی با دیگر حوزهنطقوی باید در روند کاربنهای مها نیز ارتباط متقابل دارند و حوزهمناطق و ایالت

 همکاری کنند. 
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های راهکارهای طبییع اقلییم و »پروگرام عمیل  که در تحلیل حایلشود، در در نظر گرفته یم  2COتوجه کنید که در الگوی سیستم انرژی فقط آالیندگ
ن مد نظر قرار یماقلیم« دیگر گازهای گلخانه  س کساید و...( نیر د. ای )مانند متان، ناییی  گیر

ن کار مقایسه، این  برای آسان  شود. ( خود تبدیل یم e2COها به »معادل کاربن دای اکساید« )  GHGتر ساخیی
ii    و »ضمیمه  1جزییات بیشیی درباره حوزه این طرح تحقیقی در »فصل »A های مختلف در مجموع  « ارائه شده است. جزییات بیشیی درباره سهم بخش

گو  دیهولت انجمن سند  2021« از پروگرام منطقوی  X« و در »ضمیمه  8های منطقوی در »فصل  آالینده 
(-inventory-emissions-gas-greenhouse-x 2016-plan/appendix -regional-source/2021-https://sdforward.com/docs/default

region.pdf?sfvrsn=8444fd65_2-diego-san-the-for-projections-and .ارائه شده است ) 
iii و »ضمیمه  1توانید در »فصل  های الگو را یممعلومات بیشیی درباره دوسیه »A .بیابید » 



 

 

 
 نتایج مربوط به کل ظرفیت برق که در کالیفورنیا برای رسیدن به . 1شکل 

معلومات بیشتری درباره   Aالزم است. در ضمیمه   EERبربنیاد پنج سناریو الگوی مختلف )یا دوسیه( در الگوی   2050آالیندگی صفر مطلق ایالتی الی 

 سازی مقیاس و سناریوهای الگو ارائه شده است. ، کوچک EERالگوی  

 
و پنج سناریو )یا دوسیه( مختلف. رنگهای باالی   EERهای انرژی و صنعتی در کالیفورنیا بربنیاد الگوی از پروسه    CO2نتایج مربوط به نشر . 2شکل 

دهد.  را نشان می   CO2کننده است. خط سیاه سطح آالیندگی خالص های منفی موازنه های مثبت، و رنگهای پایین نشانگر آالینده نشانگر آالینده  xمحور 

«CO2  ی« همان حاصله و سوختCO2    طرز مثال در تولید قیر( خروجی در پروسه تولید مواد دیگرCO2   یا ایجاد می )شودCO2  یافته خارج از  کاهش

 شود(.ایالتی در محاسبات آالینده هر ایالت منظور نمی -های ترانسپورت هوایی میانلست موجودی جاری است )طرز مثال کاهش آالینده 
  

ک زغال  سنگ و ک
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زدایی قابل ممکن تخنیکی را برای  تجدید، ترانسپورت و آبادی راهکارهای کاربن های قابل کارشناسان بخش تولید انرژی 

زدایی منطقوی تا رسیدن به آالیندگی صفر مطلق تا نیمه قرن  اند تا نقشه راه علمی برای کاربن منطقه الگوسازی کرده

ترین تولیدکنندگان زدایی از کالنمقیاس برای کاربنشده و قابلهای ثابتیاین الگوها بربنیاد تکنالوژجاری شکل بگیرد. 

GHG  های مراحل تجربی یا اولیه  اند. تکنالوژیها و نهادهای محلی هستند، ایجاد شده ( که تحت پوشش دولت 3منطقه )شکل

تر به کار بگیرند. همچنان، انکشاف کوچک توانند آنها را بالفاصله در مقیاس به کار گرفته نشد؛ چون نهادهای منطقوی نمی 

گو، در روند  دیهای ساختن دسترسی منابع در منطقه سن تجدید در آبهای ایالتی و فدرال، جز با هدف زمینههای قابلانرژی

 الگوسازی شامل نشد. 

 

ی همگام شدن با  گذاری مستمر برازدایی و ضرورت پالنکاربن  ابهاماتی در پروسه RDFضمناً، در راپور تخنیکی 

تجدید کانتی ایمپریال یا های قابلطرز مثال، دسترسی روزافزون به انرژیو پالیسی وجود دارد.  تحوالت تکنالوژی

های پرمصرف  گو تاثیر بگذارد و ضرورت ایجاد تهداب دیهتجدید منطقه سن های قابلمکسیکو ممکن است بر ترکیب انرژی

محلی را از بین ببرد. همچنان، انکشاف ایالتی و/یا فدرال تاسیسات بادی دریایی ممکن است  تجدید در سطح های قابلانرژی

 گو را کاهش دهد. دیهتجدید ساحلی در منطقه سنهای قابلضرورت به تهداب 

 

 

 

های  کتگوری »غیره« بشمول آالینده ( برحسب ملیون تن متریک. CO2eتخمین ایالتی از میزان انتشار معادل کاربن دای اکساید ). 3شکل 

منظور نشده است. توجه کنید که    RDFای، پسماند، هوانوردی، آب و... است که در راپور تخنیکی ناشی از منابع صنعتی، ترانسپورت غیر جاده 
، در آدرس:  SANDAG 2021پروگرام منطقوی  Xدهد. منبع: ضمیمه تاثیر بعضی اقدامات ایالتی و فدرال را نشان می  2035مقادیر 

x-plan/appendix-regional-source/2021-https://sdforward.com/docs/default 2016--emissions-gas-greenhouse

region.pdf?sfvrsn=8444fd65_2-diego-san-the-for-projections-and-inventory 
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 GHGهای ایجادکننده دیگر فعالیت

یع  گاز طبی

 برق

 (HDVای )ترانسپورت جاده

 (LDVای )ترانسپورت جاده

https://sdforward.com/docs/default-source/2021-regional-plan/appendix-x---2016-greenhouse-gas-emissions-inventory-and-projections-for-the-san-diego-region.pdf?sfvrsn=8444fd65_2


 

 مالحظات کلیدی پالیسی 

 

ترین و موثرترین  مصرف «ی که بهترین ارزیابی را از کم مصرف به ستراتیژیهای »کم  RDFدر راپور تخنیکی 

این ستراتیژیها نماینده اقدامات موثر و  کنند، اشاره شده است. مدت کاهش آالیندگی در هر بخش ارائه می راهکارهای کوتاه 

مشخص نیست که این ستراتیژیها بتوانند در نظرداشت طرز رفع عوامل مبهم، هستند ولی زدایی، بدون مدت کاربنکوتاه

 (. 1درازمدت نیز موثر بمانند )جدول 

 

زدایی موفق مستلزم ارائه راهکارهای تخنیکی و ستراتیژیهای سیاستی با قابلیت سازگاری با تغییرات علمی و  کاربن 

مدیران و -کند که فعاالن محلی یادگیری موثر و تغییرات سیاستی ایجاب میشرایط سیاستی و اقتصادی محلی است. 

مند و مستمر نتایج بپردازند تا شرایط  و بعداً به بازنگری قاعده در نخست راهکارهای اولیه را اجرا کنند -اشخاص خط مقدم

تواند و باید دار از آنچه انجام گرفته و نگرفته است، فراهم شود. راهکارها و مسیرهای »بهتر« میبرای کسب نتایج معنی

 گو، متحول شود. دیهر در منطقه سن های فعاالن محلی از اقدامات موثو بربنیاد یافته تدریج و با پیشرفت علم و تکنالوژیبه

 

 « در چهار مسیر بخشی. مصرف هایی از ستراتیژیهای »کم مثال 1جدول 

 تجدید های قابل مرکز انرژی 

شده )بشمول صفحات  حمایت از منابع سولری توزیع  ●

هایی مانند  سولری سقفی و زمینی در محوطه 

 عاید. پارکنگ(، بخصوص در محالت کم 

گذاری برای انکشاف گسترده در مناطقی  شروع پالن ●

که در بیشتر سناریوها معرفی شده است )طرز  

 شده(. گذاریپالن  JVRمثال، منطقه  

 ترانسپورت

مقصده در  -سازی برای انکشاف متراکم و چندزمینه ●

های برقی، کریدورهای  های فعلی و جدید سرویس ایستادگاه 

 های ترانسپورتی. ترانزیت و کانون 

ها، نهادها، مناطق  برقی ساختن موترهای ناوگان )حوزه ●

 تعلیمی و...(. 

الزامی ساختن ایجاد تاسیسات مخصوص موتر برقی  ●

(EVدر سازه ) سازی جوازهای  ها یا ملحقات جدید؛ ساده
 . EVآبادسازی برای سازگاری با الزامات 

 تعمیرها 

ها و  هایی برای تبدیل بخاریتعیین مشوق ●
 های فرسوده با تجهیزات برقی. کنگرمآب 

 برقی.«-های جدید »تمامساخت سازه  ●

عاید و  رسانی به محالت کم تمرکز باالی برق ●
 های کرایی. سکونتگاه محروم و 

 راهکارهای استفاده از زمین و اقلیم طبیعی 

 های طبیعی و صنعتی. محافظت از زمین ●

 حمایت از کاشت کاربنی در منطقه.  ●

گسترش پوشش درخت، درختچه و نبات در مناطق شهری   ●

 و اطراف. 

 

 

پوشش  مدیریت سازمانی منطقوی برای تسهیل همکاری و یادگیری مستمر در سطح حوزه تحت  RDFدر راپور تخنیکی 

های بخشی و مشاورین خط مقدم  این ساختار که در قالب یک کمیته ستراتیژیک منطقوی، کارگروپ  iپیشنهاد شده است. 

ها و  اظران، ذینفعان صنعتی، مسلکیگذاری، نسازی مسئولین دولتی، نهادهای پالندهی شده است، مسئول هماهنگ سازمان

 فعاالن خط مقدم هر بخش

 

 

 

  

 
i   ی در سطح حوزه تحت  « ارائه شده است. 7پوشش در »فصل  معلومات بیشیی درباره همکاری و یادگیر



 

ها، خواهد بود. وجود چنین ساختاری ضروری است؛ چون در سراسر منطقه، با هدف آزمایش، ارزیابی و تنظیم ستراتیژی

ها و نهادهای  رسیدن به تغییرات اساسی و تعلیم سریع برای رسیدگی به تغییرات اقلیمی مستلزم کار گروپی است. حوزه

زدایی ندارند. همکاری منطقوی  گو اختیارات چندانی درباره اقدامات الزم برای کاربندیهمحلی مستقل در منطقه سن 

ساز تقویت اقدامات گروپی ذریعه راهکارهای شفاف، معتبر و یکپارچه سیاستی، حل مساله گروپی، تبادل  تواند زمینهمی

های  ها و ظرفیت بیشتر از طریق ترکیب منابع باشد. قسمی که در فصلرسیدن به سامانتجربه درباره راهکارهای موثر و 

آوری معلومات، تحلیل، های برای اقدام، جمع توان به تعیین مشوقهای همکاری منطقوی می بیان شده است، از نمونه  8و  7

ها و تفتیش پیشرفت اشاره نمود.  روپهای مناسب، گرد هم آوردن ذینفعان و کارگحمایت از انکشاف و اجرای پالیسی

ساز این همکاری و  تواند زمینههای رسمی می( اقدام اقلیمی منطقوی« یا دیگر میکانیزمJPA»قرارداد توان مشترک )

دهد که  ی سازمانی را نشان میپروسه  4زدایی باشد. شکل سازی در حوزه کاربنسازی تفکر ستراتیژیک و تصمیم یکپارچه

تواند و مشارکت مستمر ذینفعان، می RDFگرفته با راهکارهای تخنیکی پیشنهادی در رانی منطقوی، شکل در آن حکم

 محرک یادگیری هدفمند در هر بخش باشد. 

دو ستراتیژی را برای مشارکت با فعاالن و نهادهای خارج از   RDFسازمانی، راپور تخنیکی  در چوکات این پروسه

زدایی باید مداوم با نخست، مدیران منطقوی کاربنکند. گو، با هدف تقویت اقدامات در منطقه، پیشنهاد می دیهمنطقه سن 

ی )طرز مثال های مرتبط با مساعی محلنهادهای خارجی، بخصوص در سطح ایالتی، در قسمت تاثیرگذاری باالی پالیسی

بنیان منطقه و  -تجدید(، همکاری کنند. دوم، مدیران منطقوی باید از بخش خصوصی تکنالوژیهای قابلمقررات انرژی

ها حمایت کنند. هرچند  گو به بستر اجرای آزمایشی و نمایش پروژهدیههای مختلف برای مبدل ساختن سنپوهنتون

های داعات صرف احتماالً تاثیر چندانی باالی ارتقای آمادگی تکنالوژیک بخشگذاری در مقیاس منطقوی در حوزه ابسرمایه

تواند از اقدامات اند میهایی که در نقاط دیگر انکشاف یافتهمختلف نخواهد گذاشت، آزمایش و فعالسازی محلی تکنالوژی

خارجی ضمن حمایت از  سراسری در قسمت پیشبرد سرحدات علم در حوزه راهکارهای اقلیمی حمایت کند. مشارکت 

گذاران ایالتی و فدرال و تاثیرگذاری مثبت باالی اقتصاد  ساز جذب منابع و توجه سیاستکاهش سطح آالیندگی محلی، زمینه

 محلی خواهد شد. 

  



 

 

 
زدایی یکپارچه و ساختار سازمانی. طرز مثال این ساختار بشمول نهادهای  منحیث یک بخش از چوکات کاربن  RDFراپور تخنیکی  .  4شکل 

 ها خواهد بود. گو و جلسات دولت دیه حاکمیتی منطقه سن 
 

بسیار شفاف و گروپی را برای کسب معلومات جدید درباره »موارد موثر« در   ایجاد یک پروسه  RDFطرز خالصه، 

گذاران خارج از منطقه، ذینفعان  های موثر در منطقه و مشارکت با سیاست زدایی عمیق، مقایسه شیوه قسمت کاربن 

به این ترتیب، ضمن کاهش هرچه  کند. صنعتی و دیگر کارشناسان تاثیرگذار باالی انکشاف ستراتیژیهای ملی پیشنهاد می 

گو به  دیهی سیاست اقلیمی ایالتی و فدرال و تبدیل شدن سن گو باالدیههای محلی، امکان تاثیرگذاری منطقه سن بیشتر آالینده

% است.  0.08های جهانی فقط گو در نشر آالیندهدیهشود. سهم منطقه سن های دیگر فراهم می یک رهبر موثر برای حوزه

ش تغییرات شود که منطقه در مسیر مناسبی برای تاثیرگذاری باالی روند کاهبنابراین، پذیرش نقش پیشگامی باعث می

 اقلیمی قرار بگیرد.

  

 اقدامات سیاست  

زدایی چوکات کاربن

 یکپارچه

 قدرت

 استفاده از زمی   

 ترانسپورت

ها  تعمی 

 حکمرای  منطقوی
 ساالنه

 هاکانفرنس دولت

زدایی آزمایش گرویی که راهکارهای ماندگار برای کاربن
 کندایجاد یم

جلب مشارکت مردم و ارتقا بخشیدن  ایسازی ساختارهای حکمرای  حوزههماهنگ
 هابه اولویت

2022-2050 

 ساختار سازمای  

2021 
 زدایی منطقویچوکات کاربن

 مودل کردن و تحلیل
 RDFراهکارهای 

ها تعیی   هدف بربنیاد مودلهای علیم  تعمیر

 ترانسپورت 

 انرژی

های  فرصت
 وظیفوی

استفاده از  
ن   زمیر



 

 زدایی از برق کاربن

پذیری تخنیکی در حوزه  زیست، موثر و دارای امکان تاثیرگذار باالی محیط-های کمتر به حوزه  RDFدر راپور تخنیکی 

سطح آالیندگی مرتبط  گو و کانتی همسایه ایمپریال اشاره شده است. دیه تجدید در منطقه سنهای قابل انکشاف تهداب انرژی 

گو بود و دومین منبع انتشار دیهمنطقه سن  2016ای منطقوی % از مجموع میزان نشر گازهای گلخانه20با تولید برق حدوداً 

زدایی از روند تولید برق مستلزم استفاده چشمگیر از منابع انرژی (. کاربن3شد )شکل آالینده در منطقه محسوب می 

زیست بگذارد و مستلزم تواند تاثیر چشمگیری باالی محیطتجدید میرار تهداب و تاسیسات انرژی قابلتجدید است. استققابل

یک سلسله سناریوها با اثرات زمینی مختلف را پیشنهاد کرده   RDFهای انتقال برق است. بنابراین، ایجاد و نوسازی تهداب 

وشش منطقه درباره مزایا و معایب استفاده از زمین و  پهای تحتدهی به مباحث سیاسی در حوزهاست که با هدف شکل 

 اند.تجدید طراحی شدههای قابلمصارف انرژی

گو دارای مساحت کافی برای تولید برق از قوه باد و خورشید و رسیدن به سیستم انرژی بدون کاربن، با  دیهمنطقه سن 

گذاری کالن،  پذیری مستلزم سرمایه ن ستندردهای اطمینان مراعات الزامات الگوی سیستم کالیفورنیا، است. البته، پوره کرد

سازی و مدیریت سمت  ای از منابع دیگر، بشمول تولید قوه مازاد متناوب و منعطف، ذخیره ولی نامطمئن، در مجموعه 

  ( GWhساعت )-گیگاوات 49,979طرح شده در قسمت تقاضای انرژی، یعنی  2050انداز تواند چشم ناحیه میتقاضا است. 

(. البته، تقاضا برای انرژی ممکن است در مقاطعی 2در سال را با تاسیسات محلی بادی ساحلی و سولری، پوره کند )جدول 

تجدید باشد که در این صورت  تر از میزان عرضه انرژی قابل)طرز مثال از طرف شب یا در روزهای ابری( باالتر یا پایین

یابد. هرچند، تجدید مطمئن در منطقه ضرورت می نرژی برای عرضه انرژی قابلسازی اهای ذخیرهگذاری در تهداب سرمایه

 تا فعالً درباره مصارف این منابع مکمل، مانند بطری و نیروی برقابی با مخزن پمپی، ابهام وجود دارد. 

  ( برق است و مصارفMWhشده تولید هر مگاوات ساعت )، که همان مصرف تعدیل (LCOE)مصرف ترازشده انرژی  

ها امکان مقایسه مستقیم پروژه  LCOEشود، منحیث معیار مقایسه مصارف پروژه به کار گرفته شد. انتقال را شامل می 

ها )نیروگاه، خطوط انتقال، اتصاالت و...(، را فراهم  و ایجاد انعطاف الزم، در صورت رفع ابهامات و ساخته شدن تهداب 

مصارف ساخت اولیه   LCOEهای مقیاس کالن را تخمین کند. پروژهتواند مصرف عمده برق برای می  LCOEکند. می 

شود. با تقسیم این مصارف بر کل مقدار تولید  نیروگاه بادی و سولری و مصرف متصل نمودن پروژه به شبکه را شامل می

در اسناد   ای پروژه شامل شده و آید. مصرف انتقال در مصرف سرمایهانرژی، مصرف تولید یک واحد انرژی به دست می 

روشی برای مقایسه   LCOE( ذکر شده است. CAISOهای مستقل کالیفورنیا« )گذاری انتقال »آپریتر سیستمپالن پروسه

امکان مقایسه   LCOEهای انرژی، بر مبنای واحد انرژی تولیدشده، است. طرز مثال، معیارات انواع مختلف پروژه

 کند. قابل تولید، فراهم می MWhیاد مصرف نیروگاه سولری با نیروگاه گاز طبیعی را بربن 

  



 

های کالن  گو و کانتی ایمپریال. منابع مقیاس صنعتی به پروژه دیه( و مجموع پتانسیل ساالنه منبع در کانتی سن CPAمناطق مناسب پروژه ).  2جدول 

تر، بشمول صفحات سولری سقفی، سولری زمینی یا بادی، و  های کوچک شود. منابع دیگر به پروژه گرمایی اطالق می منابع سولری، بادی و زمین 
جای مساحت مجموعی،  ای هستند و با تعداد مراکز احتمالی، به گرمایی، ساحات پراکنده های زمین CPAبایر، است. های سولری یا بافتی در زمین 

 است.   GWh 49,979تقریباً   2050گو تا سال دیهاند. مجموع تقاضای ساالنه منطقه سن مشخص شده 
 

 
 

 کشفیات 

 گو + کانتی ایمپریالدیهکانتی سن  گودیهکانتی سن 

مقیاس  صرف 

 کالن 
صرف مقیاس   با سقفی، زمینی و بایر

 کالن 
 با سقفی، زمینی و بایر

     سولری 

 3,741 3,417 985 661 مساحت )کیلومتر مربع( 
 54,784 102,925 84,888 109,742 ( GWhپتانسیل )

     باد ساحلی

 3,749 3,712 86 86 مساحت )کیلومتر مربع( 

 730 730 22,540 22,572 ( GWhپتانسیل )

     باد دریایی 

 1,660 1,660 1,660 1,660 مساحت )کیلومتر مربع( 

 9,869 9,869 9,869 9,869 ( GWhپتانسیل )

     گرمایی زمین

 5 5 0 0 تعداد مراکز 

 0 0 10,680 10,680 ( GWhپتانسیل )

 ( GWhتجدید )پتانسیل مجموعی منابع قابل 
65,382 113,523 117,296 142,183 

 15,403 63,544 67,317 92,204 ( GWhتراز منابع برق )

 
سازان معرفی نموده است. از  تجدید به تصمیم یابی برای تهداب انرژی قابل چندین سناریو مکان  RDFراپور تخنیکی 

گرمایی کانتی ایمپریال؛  توان به سناریوهای کمترین مصرف؛ سناریوهای بشمول منابع سولری، بادی و زمین اینها می 

های مختلف منابع بادی و سولری  کیب سناریوهای حداقلی تاثیر باالی انواع مختلف زمین؛ و سناریوهایی با تر

(  2و  1مصرف )سناریوهای -سناریوهای کمترینشده و مقیاس کالن( در مراکز شهری، سبز و بایر اشاره کرد. )توزیع 

کنند. سناریوهای دیگر اهداف  انتخاب می LCOEترین الی باالترین تجدید مقیاس کالن را از پایینهای قابلمراکز انرژی

( یا انکشاف در زمین های  5الی  3کنند )سناریوهای بندی میهای خاص اولویتسیاستی مختلف، مانند دوری از زمین

کنند  های سیاستی و منابع را ترکیب می(. بعضی سناریوها اولویت7و   6دهند )سناریوهای خاص را در اولویت قرار می

 iدرج شده است(:  3(. این سناریوها به شرح ذیل هستند )مقادیر در جدول 9و  8ی )سناریوها 

 (؛ 5گو( )شکل دیهکمترین مصرف، ظرفیت محلی باال )صرف کانتی سن .1

 (؛ 6گو و ایمپریال( )شکل دیههای سنپذیری باال )کانتیکمترین مصرف، انتقال .2

 (؛ 7کمتر ساختن اتالف زمین با مقدار محافظت باال )شکل  .3

 کمتر ساختن اتالف زمین با ارزش پولی باال؛ .4

 کمتر ساختن اتالف زمین با احتمال جداسازی کاربن باال؛  .5

 استفاده از صرف زمین قابل انکشاف؛  .6
 

 

 

  

 
i    ی    ح دیتا ارائه شده است. برای مشاهده نتایج سناریوها،    2.4.6و    2.4.5های  های انتخاب محل و محوطه پروژه پیشنهادی در بخش ها و میتود تشر

 مراجعه کنید.   2.5.2و    2.5.1های  ها به بخشمباحث و نقشه



 

 سناریوهای سولری زمینی و سقفی؛ .7

تقویت خطوط  های مجاور با های قابل انکشاف در منطقه و زمینسناریو حالت ترکیبی )بشمول ترکیبی از زمین .8

سازی بطری در زمین های مجاور( )شکل  گرمایی، سولری سقفی، سولری بایر و بادی، و ذخیرهانتقال، زمین

 (؛ و 8

 شده و زراعتی. های محافظتبیشتر ساختن سولری سقفی، کمتر ساختن تاثیر باالی زمین .9

 
 

است. مقادیر »کسری    GWhشده. همه مقادیر برحسب بینیتجدید و کسری انرژی با تقاضای پیش خالصه سناریو پتانسیل منابع انرژی قابل  3جدول 

 است.  GWh 49,979مقدار   2050گو تا دیهاست. تخمین کانتی سن  EERتقاضا« مبتنی بر تخمینهای تقاضای ساالنه »حالت مرکزی« الگوی  

 
 

نمبر  
 سناریو 

 
 

 شرح سناریو 
 

 نوع منبع 
پتانسیل منبع  

(GWh ) 
مازاد )کسری( تقاضا  

(GWh ) 

 – 49,979 سولری، بادی  گو( دیهکمترین مصرف )فقط کانتی سن  1سناریو 

 گو و ایمپریال( دیههای سن کمترین مصرف )کانتی  2سناریو 
 سولری، بادی، 

 گرمایی زمین 

 
49,979 

 
– 

 ( 34,202) 15,777 سولری، بادی  محیطی زیست تاثیر پایین  3سناریو 

 2,415 52,394 سولری، بادی  ارزش پایین زمین  4سناریو 

 ( 27,135) 22,844 سولری، بادی  پتانسیل جداسازی کاربن  5سناریو 

 ( 36,085) 13,894 سولری، بادی  قابل انکشاف  6سناریو 

 ( 32,501) 17,478 سولری  سولری سقفی و زمین بایر  7سناریو 

 
 8سناریو 

 گودیههای سن ترکیب منابع حالت ترکیبی )کانتی 

 و ایمپریال( 

 سولری، بادی، 

 گرمایی زمین 
 

50,147 
 

168 

 

 9سناریو 
شده، پرهیز از  های محافظت سقفی باال، تاثیر پایین باالی زمین

 گو و ایمپریال( دیهسن  های های زراعتی ارزشمند )کانتی زمین 

 

 بادی سولری، 
 

44,177 
 

 (5,802 ) 

 

  



 

 
ترین الی  کالن سولری و بادی ساحلی را از پایین -گو. این تحلیل منابع بادی مقیاس دیه: سناریو کمترین مصرف فقط در منطقه سن 1سناریو  . 5شکل 

ضرورت منطقه برای رسیدن به  کند. این سه صفحه رشد ساالنه مورد  شده انتخاب می بینیگویی به تقاضای انرژی پیش باالترین مصرف برای جواب 
 دهند. ، را نشان می 2050زدایی مکمل انرژی الی سال وضعیت کاربن 
شوند. رنگ آبی منابع بادی و رنگهای  ( هستند که به دلیل ارزان بودن زودتر ساخته می CPAتر نماینده مناطق مناسب پروژه )رنگهای روشن 

 ( است. MWhبرای هر مگاوات ساعت ) 40.65( این سناریو $LCOEازشده انرژی )دهد. مصرف ترنارنجی/سرخ منابع سولری را نشان می 

ودیهکانتی سن: سولری و بادی در  1سناریو   گ

 بادی سال نصب  سولری سال نصب

 گودیهکانتی سن  خط انتقال موجود

 Joseph Bettlesکننده: تهیه

 2021سپتمیی  6

ن  یر ع زم  RETI، PoPهای پیشنهادی: منب

ل:  ع انتقا  HILDFمنب

 OSM، ARC Hillshadeنقشه سفید: 



 

 
گرمایی را از  گو و ایمپریال. این تحلیل منابع سولری، بادی ساحلی و زمین دیههای سن : سناریو کمترین مصرف در کانتی 2سناریو  . 6شکل 

ها روند رشد طی سه مقطع زمانی را نشان  کند. این نقشه شده انتخاب می بینیگویی به تقاضای انرژی پیش ترین الی باالترین مصرف برای جواب پایین

تر است( و منابع )سرخ/نارنجی برای سولری، آبی برای بادی و سبز  تر به زمان جاری نزدیک دهنده سال رشد )رنگهای روشن هد. رنگها نشان دمی 

شده گذاری و ساحه بشمول مراکز پیشنهادی/پالن  2050تا   Jacumbaگرم های آب گرمایی( هستند. مستطیل سرخ انتخاب مکان چشمه برای زمین 

 است.   MWhبرای هر  42.04اوسط این سناریو $  LCOEدهد. ( را نشان می VJR)یا  Jacumba  مزرعه دره

 
های دارای ارزش محافظتی باال و دیگر  : زمین دارای ارزش محافظتی باال مستثنی شده است. این سناریو میزان تاثیرپذیری زمین 3سناریو  . 7شکل 

تر )با  کند و نسبتاً پرمصرف کند. این سناریو تقاضای انرژی منطقه را پوره نمی محیطی را حداقل می مناطق دارای حساسیت یا اهمیت زیست 

LCOE در هر  84.5ط $اوسMWh .است ) 
  

ن 2سناریو  گرمابی در : سولری، بادی و زمیر
یالدیههای سنکانتی   گو و ایمیر

 سولری سال نصب

ب  بادی سال نص

ن  بی مراکز زمیر ما  گر

 خط انتقال موجود

یالدیهکانتی سن کانتی ایمیر  گو و 

قی کانتی سنجنوبنصب  2050  گودیهشر

یه  ننده: ته  Joseph Bettlesک
میی  6 ت  2021سپ

ن  ع زمیر نب نهادی: م  RETI، PoPهای پیش

تقال:  ع ان نب  HILDFم

 OSM، ARC Hillshadeنقشه سفید: 

 مرصف ترازشده انرژی 

 MWh$ در هر  

ل موجود   خط انتقا

 شحد کانتی 

GWh   اوسط  کلLCOE 

15,777 84.5 

 



 

گو، کانتی ایمپریال یا  دیهمقیاس در محدوده کانتی سنشده و قابلهای ثابتدر سناریو حالت ترکیبی، از ترکیبی از تکنالوژی

( و تا میانه سده پوره شود )شکل  2025مدت )شود تا تقاضای منطقوی در کوتاه نهادهای منطقوی برای ساخت استفاده می 

توان به انکشاف تهداب در زمین بایر )تهداب سولری و بادی در مراکزی که فعالً یا قبالً آلوده  ها میاین تکنالوژی(. از 8

گو و ایمپریال؛ سولری سقفی و زمینی )»سولری  دیههای سناند(؛ تهداب سولری و بادی مقیاس کالن در کانتیهستند/بوده 

گرمایی )منبع پاک نیروی بار اساسی که به  شود(؛ و زمین م شهری اجرا میزمینی« پروژه سولری است که در محیط متراک

 باد، آفتاب یا دیگر منابع انرژی متغیر وابستگی ندارد( اشاره نمود. 

 
با مجموعه از منابع، را نشان   2050شده برای تامین تقاضای برق . این شکل مراکز انتخاب 2050: سناریو حالت ترکیبی 8سناریو  . 8شکل 

کالن در زمین قابل انکشاف در کانتی  -% سولری مقیاس 6% بادی زمین بایر، 0.1% سولری زمین بایر، 23% سولری سقفی، 12دهد: می 

گرمایی ایمپریال. مجموع منابع  % زمین 21% سولری ایمپریال، 38گو، دیهکالن در زمین قابل انکشاف در کانتی سن -% بادی مقیاس 0.4گو، دیهسن

شود ولی  شود. به این ترتیب تقاضای انرژی منطقوی پوره می فیصدی تاثیر یاالی مساحت زمین می  35سولری سقفی و زمین بایر باعث کاهش  

(. این افزایش مصرف تاحدی ناشی از باال بودن مصرف انکشاف سقفی و زمین  MWh/109معادل $   LCOE  رود )با اوسطاوسط مصرف باال می 

 گرمایی است. بایر و مصرف باالی انرژی زمین 
 

تحلیل تجدید باشد. « تهداب انرژی قابل مصرف های »کم های نتایج سناریوها شاید حاکی از وجود گزینه بعضی مشابهت 

دهد که انکشاف سولری سقفی، سولری زمینی و زمین بایر میزان تجدید نشان میهای قابلیابی انرژیمکانفضایی -جئو

دهد. ضمناً، این منابع دارای مزایای جنبی برای تغییر کلی استفاده از زمین در مناطق طبیعی و زراعتی را کاهش می

 های اقتصادی اشاره نمود. رصتتوان به کاهش آلودگی و ایجاد فجوامع هستند که از آنها می

  

 (MWhمرصف ترازشده انرژی )$/ 

 ( CEIردپای اثرات تعمیر )

ن بایر مناسب برای انرژی بادی   زمیر

ن بایر مناسب برای انرژی سولری )انتخاب  شده( زمیر

ن   گرمابی زمیر

 خط انتقال موجود

 شحد کانتی 

 Emily Leslieکننده: تهیه

وری  24تاری    خ:   2022فیی

 RETI، Repowering America de la EPAمنابع: 

Microsoft bldg. footprints 

 GWh   اوسط   کلLCOE 

50,000 109 

 



 

شده و شهری  تجدید توزیعبنابراین، با وجود مصارف نسبتاً باال در مقایسه با انکشاف مقیاس کالن، ایجاد منابع قابل

تواند باعث ایجاد گذارد و می ها، زراعت و جوامع قریوی نمی مصرفی است که تاثیر چندانی باالی زیستگاهستراتیژیهای کم

 iکالن اندک است. -چنینی موجود در مقایسه با انکشاف مقیاسهای اینی تعلیم مسلکی شود. فرصتها فرصت

تجدید مزرعه دره تجدید، الگوها مرکز قابلبا توجه به جذابیت تجاری باال و نزدیکی نسبی به مراکز آینده یا فعلی منابع قابل

Jacumba  یا(JVRرا در بیشتر سناریوها نشان دادند. پر ) های گذاری ایالتی، ازجمله پروسههای پالنوسهCAISO  

( به نفع این محدوده است و ممکن است  CPUC)آپریتر شبکه کالیفورنیا( و کمیسیون خدمات همگانی عمومی کالیفورنیا )

یری  گکالن باشد. این سناریوها تجویزی نیستند و تصمیم-برای انکشاف تهداب مقیاس مصرفدهنده یک سناریو کم نشان

محیطی و درک عمیق پیامدهای این تحوالت انرژی بر جوامع مرتبط، سیاستی مستلزم بررسی دقیق مسائل عدالت زیست

 عاید، جوامع قریوی و/یا جوامع محروم خواهد بود. محالت کم 

گو را تامین کند ولی شبکه  دیه تواند انرژی منطقه سنگرمایی فراوانی دارد که می کانتی ایمپریال منابع سولری و زمین 

مانند کانتی ایمپریال،  -تجدید در مناطق مجاور  انتقال کانتی به ارتقاء ضرورت دارد. با انکشاف تهداب انرژی قابل 

های عرضه و تقاضای انرژی تغییر خواهد  مکان با اجرای چندباره تحلیل   سناریوهای انتخاب  -مکسیکو یا مناطق دریایی

تجدید )مانند بادی دریایی، انرژی باد و...( بر اثر استفاده از همچنان، با فراهم شدن منابع بیشتر انرژی قابلکرد.  

ی از طرف این منابع جدید مد  های جدید و صدور جوازهای بیشتر، این سناریوها باید ارتقا یابد تا عرضه انرژتکنالوژی

ارائه شده است(. انعطاف این چوکات برای شامل   3گرمایی و بادی دریایی در جدول نظر قرار بگیرد )مقادیر انرژی زمین

 گیرد، کافی است. تدریج در دسترس قرار میتجدید که به کردن دیگر منابع انرژی قابل

گو بخشی از یک شبکه سیستم  دیهمنطقه سن قه با نهادهای ایالتی است. پذیری سیستم مستلزم همکاری منطتضمین اطمینان 

های  گذاری و اجرای تهدابسازی، پالنتصمیم کننده پروسه انرژی بزرگتر است. بنابراین، هماهنگی بین نهادها باید تقویت 

وجود   CPUCدر سطح ایالت در ( IRPپروگرام منابع یکپارچه« ) » تجدید در آینده باشد. طرز مثال، پروسهانرژی قابل

های محلی، مانند کمپنی گاز و برق  LSEهستند، و  های این پروسه ( در ایالت طرفLSEرسان )دارد. نهادهای برق

ها به  های تامین ساالنه هستند. این پروگرام( مکلف به ارائه پروگرامCCA( و گزینشگران همگانی )SDG&Eگو )دیهسن

گذاری بهبود انتقال در روند پالن   CAISOپذیری بپردازد و به بینی مسائل احتمالی اطمینانکند تا به پیشایالت کمک می 

کند باید حاوی ارائه می  CPUCبه  LSEو اهداف اقلیمی کمک کند. مستنداتی که  LSEهای برای همگام شدن با پروگرام

های قراردادی ارزشمند، یا مشخصات شده، برق سولری سقفی، سولری اجتماعی، پروژهمقادیر تخمینی تولید محلی توزیع

گذاری و  حضور دارند و در اکمال، پالن CCAهای مدیره  دیگر باشد. ضمناً، مقامات دولت محلی اکثراً در هیات

 کنند. گذاری مشارکت میهدف

 

 

  

 
i  یس به انرژی ق ده درباره کیفیت کار و کیفیت دسیی ا انرژی توزی    عابل برای آشنابی با مباحث گسیی شده، به راپور مکمل تجدید مقیاس کالن در مقایسه ب

کت   وی کار مراجعه نمایید. این راپور با عنوان: »قرار دادن کانتی سن  Inclusive Economicsشر گو در شاهراه: پیشنهادهای  دیهدرباره انکشاف نیر
وی کار اقلییم برای سالهای   س است: سایت کانتی « در ویب2050و    2030نیر  به آدرس ذیل در دسیی

 -decarb-https://www.sandiegocounty.gov/content/dam/sdc/lueg/regional
frameworkfiles/Putting%20San%20Diego%20County%20on%20the%20High%20Road_June%202022.pdf. 



 

اجرا   GHGهمگام با اهداف منطقوی و ایالتی کاهش  LSEهای توانند تضمین کنند که پروگراماداری می اعضای هیات

 کند که اهداف محلی باالتر از اهداف ایالتی باشد.شود. این موضوع زمانی اهمیت بیشتری پیدا می 

کفایت   های نهادهای ایالتی موثر باشد )مانند پروسه هتواند برای بعضی پروسهای بازیگران محلی می، کمک IRPفراتر از 

کفایت منابع،   (. در پروسه CAISOالزامات ظرفیت محلی  ، و پروسه CAISOگذاری انتقال پالن ، پروسه CPUCمنابع 

ذیری،  پاطمینان CAISOگذاری انتقال، پالن پردازند. در پروسه پذیری شبکه برق میبه تحلیل اطمینان CPUCکارمندان 

  کند. در پروسه شده سیستم انتقال را ارزیابی میگذاریهای پالن بودن بهبودبخشی صرفهبه سازگاری سیاستی، و مقرون

های دیگر است. طرز مثال،  تر از پروسهکند، محلیپذیری ارائه میاز اطمینان CAISOالزامات ظرفیت محلی، تحلیلی که 

ایمپریال اختصاص دارد. -گودیهبه منطقه دره سن  CAISO 2022محلی  از مطالعه تخنیکی ظرفیت 3.3.10بخش 

LSE هایی مانندSDG&E گو، و اتحادیه انرژی پاک باید در قسمت تامین، کفایت منابع و دیگر  دیه، برق همگانی سن

 ها با یکدیگر هماهنگ باشند. مسائل مرتبط با این پروسه

توان به الزامات مربوط به تجهیزات  گذارد که از آنها می زدایی از برق تاثیر می بعضی اهداف ایالتی باالی روند کاربن 

، و  2045شده الی زدایی رسانی کامالً کاربن سولری سقفی در بعضی تعمیرهای جدید، الزامات نایل شدن به سیستم برق 

ترین معیار  زدایی از برق رایجکاربنراتر از اهداف ایالتی، اشاره کرد. زدایی فصدور جواز برای اقدامات مکمل کاربن 

دارد.  GHGاست و در مقایسه با معیارات دیگر، بطور اوسط بیشترین نقش را در کاهش میزان انتشار  CAPشده تحلیل

توانند میزان گر می های دیهستند و حوزه CCAها دارای یک معیار برای شکل دادن یا پیوستن به پروگرام CAPبیشتر 

% بدون کاربن متعهد  100، به هدف انرژی 2045مشارکت را افزایش دهند یا قبل از فرا رسیدن مهلت ایالت در سال 

های گسترش )مقررات  نامهتواند الزامات انرژی سولری سقفی ایالت را، با تصویب آیینبمانند. ضمناً، مساعی محلی می

سازی انرژی مخصوص انرژی  های ذخیرههای مربوط به سیستم زیابی الزامات یا مشوقفراتر از الزامات ایالتی( و ار

رسانی  سیستم برق  GHGای در دوران اوج انتشار سولری سقفی، تقویت یا مکمل کنند و زمینه کاهش سطح آالیندگی حاشیه

 پذیری را فراهم نماید.و تقویت اطمینان

از دیرباز، تجهیزات انرژی سولری ن کاربن، اقدامات بیشتری الزم است. تر ساختن منابع برق بدودسترسبرای قابل 

شده است. برای رفع مشکل  سقفی در محالت با عاید زیاد و در مناطقی که بیشتر ساکنان آنها صاحبخانه هستند، نصب می 

های مالی استفاده طای کمک های هدفمند و اعهای مختلف مانند مشوق توان از اهرمتوزیع نابرابر تاسیسات سولری سقفی می 

توانند میزان مشارکت در »پروگرام تعرفه سبز جوامع محروم« را به حداکثر برساند.  می CCAهای نمود. ضمناً، پروگرام

های های تخفیف عایداتی با هدف انتخاب گزینهاین پروگرام برای اعطای کمک مصرف به مشترکین در قالب پروگرام

 شود. ربن و ارائه خدمات حمایتی مانند کمک مالی مخصوص بهبود بخشیدن انرژی، اجرا می% بدون کا 100سرویس برق 

گو این اختیار را دارند که سطوحی از منابع برق بدون  دیههای منطقه سنحوزه iاختیار قانونی برای نظارت باالی تولید انرژی: 

تامین نمایند و به این ترتیب انرژی بدون  CCAا از طریق ها الزامی کنند و منابع برق بدون کاربن رCAPکاربن را از طریق 

 کاربن بیشتری، در مقایسه با ضروریات نهادهای ایالتی، عرضه نمایند.

 

  
 

i    به فصل ،  « مراجعه نمایید. Bابی از منابع برق« و »ضمیمه  زد»کاربن  8.7، بخش  8برای مشاهده مباحث مربوط به اختیار قانوبن



 

کنند و همین مساله  پذیری منابع انرژی محلی نظارت میالبته، نهادها یا ادارات ایالتی و/یا فدرال هنوز باالی اطمینان

توانند از  های محلی میسازد. ضمناً، حوزهتجدید را پیچیده میآمده از انرژی قابلدست زدایی مکمل از منابع برق بهکاربن

آالینده یا بدون آالینده را برای تامین -توانند برق کمهای مرتبط آنها که میل و تهداب های حرارتی با سوخت بدینیروگاه

ها(، بصورت متناوب  پذیری و کیفیت هوا عرضه کنند )طرز مثال تولید هایدروجن سبز و/یا نیروگاهالزامات اطمینان

شده از طریق اف امکانات تولید توزیع صدور جواز و انکش سازی پروسههای محلی از جواز سادهحمایت نمایند. حوزه

CCA های گسترش برخوردار هستند. با توجه به محدودیت مقررات جاری ایالتی و ابهامات پیشدستی  نامهها و آیین

 های حرارتی با سوخت فسیلی با محدودیت همراه است. فدرال، نظارت تکمیلی بر سطح آالیندگی بیشتر نیروگاه

 
 

 ورت زدایی از ترانسپکاربن

، تقریباً نیمی از میزان  2016در سال در منطقه است.  GHGهای بخش ترانسپورت بزرگترین عامل ایجاد آالینده 

ای احتماالً  ، آالیندگی ناشی از ترانسپورت جاده2035شد. در سال ای نسبت داده میهای منطقوی به ترانسپورت جادهآالینده

در قوانین ایالتی، احکام اجرایی، و اهداف انرژی  i(. 3شده خواهد رسید )شکل بینی% از مجموع آالیندگی پیش41به حدود 

گو اقداماتی را برای کاهش  دیهها تعیین شده است. ضمناً، منطقه سن برای رفع این آلودگی GHGایالتی نقاط هدف کاهش 

( و  VMTن پیمایش انواع موترها )توان به کاهش میزاترانسپورت منطقوی اجرا نموده است که از آنها می GHGآالیندگی 

 ستراتیژیهای برقی ساختن موترها اشاره نمود. 

  CAPمنطقه دارای مبنای سیاستی قوی برای کاهش آالیندگی مرتبط با ترانسپورت است. البته، تعهدات فعلی از طریق 

سازی کاربن ذکر شده است،  های دیگر با مقیاس کاهش که در احکام اجرایی ایالتی در قسمت خنثی ها و پالیسی 

، پذیرش  VMTای از طریق کاهش برای کاهش آالیندگی ترانسپورت جاده CAPحتی بهترین تعهدات ناسازگاری دارد. 

EVاحتماالً منجر به رسیدن به اهداف آالیندگی صفر ایالت ، و ستراتیژیهای استفاده سوخت، اگر در تمام منطقه اجرا شود ،

 شود. نمی

های منطقوی جاری و الگوهای مالکیت موتر، رفتار سفر و  بربنیاد پالیسی  VMTو کاهش  EVهای تسریع پذیرش فرصت 

 انکشاف استفاده از زمین وجود دارد. 

مطابقت دارد.   VMTو کاهش  EVاکنون با افزایش هم  دهندهکننده، دریور و انکشافهای فعلی و رفتارهای مصرفپالیسی

کاهش  زدایی از ترانسپورت منطقوی وجود دارد. برای کاربن بخشی به پروسههای دیگری نیز برای سرعتالبته، فرصت

VMTهای سرویس های برقی توانند باالی انکشاف متراکم در کریدورهای ترانزیت، خط ریل و ایستادگاهها می، حوزه

 روی( بپردازند.سواری و پیادهمرکز شوند و به تقویت ترانسپورت ترانزیتی و فعال )مانند بایسکلمت

 

 

 

 

 

  

 
i    وح تعهدات ن    8.5، بخش  8در بخش ترانسپورت، به فصل    CAPبرای مشاهده تحلیل مشر مراجعه نمایید. توجه کنید که این مقدار بشمول تخمیر

ات فروش    شود. را شامل نیم   CAPاست ویل اقدامات    EVتغییر



 

-های چند سازی برای انکشافشهری، زمینه های »رشد هوشمند« باعث بهبود ارتباطات شهری و برون تصویب پالیسی

کاهش هرچه  برای  iشود. زدایی از پارکنگ رایگان میمشوق بندی، و مقصده، کوتاه شدن مسافت سفرها با تغییر منطقه 

توانند الزامات فعلی ممنوعیت روشن نگه داشتن درجای موتر )بخصوص اطراف مکاتب( را  ها می ، حوزهبیشتر آالیندگی

نظر بگیرند. هایی برای رفتار دریوران در اجرا و تقویت کنند، مناطقی را برای اقدامات کاهش ترافیک تعیین کنند و مشوق 

تواند نقش مهمی  توانند موترهای آالینده را از رده خارج سازند. این روند در جوامع مختلف میهای محلی میضمناً، حوزه

پذیرش موترهای دارای آالیندگی  توانند روند های محلی میدر کاهش سریع آلودگی هوای محلی داشته باشد. سرانجام، دولت

ها،   EVکاربن و -های بدیل و کمو استفاده از سوخت  EVهای چارج عمومی  ختن ایستادگاه ( را با فراهم ساZEVصفر )

یک لست از   9های فعلی و آینده، سرعت ببخشند. شکل بخصوص برای موترهای دارای وزن متوسط و سنگین، در ناوگان

کارآیی )طرز مثال تاثیر اجرای   های سیاستی مرتبط از نظردهد. گزینه را نشان می ZEVهای سیاستی برای پذیرش فرصت

 دهد( متفاوت هستند. چقدر است( و گستره )طرز مثال چند نفر را پوشش می  ZEVسیاست بر تسهیل پذیرش 

 
شوند و با انتقال به طرف  ها با انتقال به طرف راست جدول موثرتر می . سیاست ZEVهای سیاستی برای تسریع در پذیرش  طیف گزینه . 9شکل 

شود که اقدام سیاستی واقع در قسمت پایین طرف راست بیشترین موثریت و  بینی می یابند. بنابراین، پیش تری می پایین جدول کاربردهای گسترده 

 اربرد را داشته باشد. گزینه باالی طرف راست اقدام سیاستی با کمترین موثریت و محدودترین کاربرد است. ترین کوسیع
 

ای و موسسات فعلی  ماهیت ترانسپورت جادههای متعدد برای همکاری و هماهنگی منطقوی وجود دارد. فرصت 

زدایی از ترانسپورت موثرتر از  مت کاربنکند که همکاری منطقوی در قسکننده تصمیمات ترانسپورت ایجاب میهماهنگ 

 باشد. CAPتمامی اقدامات 
 

  

 
i  شده است. جزییات روش کاهش    3یل در فصل  های افزایش تراکم در مناطق خافرصت 
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CCA محلی، معموالً از طریق  ای از میکانیزمنمونهJPA است که از برقی ساختن وسایل ترانسپورتی با انکشاف ،

کند. همچنان، دیگر  های ایالتی و فدرال، حمایت می، فراتر از پروگرامEVهای تشویقی محلی برای پذیرش پروگرام

زدایی از ترانسپورت شناسایی شود.  مساعی همکاری منطقوی نیز ممکن است برای تخصیص بودیجه محلی به کاربن

در مقایسه با گسترش   EVگذاری در انکشاف توانند برای ارزیابی معقول و موثر بودن سرمایهای محلی میهحوزه

های ارزش ترانسپورت منطقوی )طرز مثال تحلیل ارزش  ترانسپورت عمومی در جوامع مختلف و سازگار کردن تحلیل

SANDAGهای ارزش ( با تحلیلCAP ( همکاری کنند. گودیه )طرز مثال تحلیل ارزش شهر سن 

گو، بربنیاد اختیارات دیه ها و نهادهای محلی در منطقه سنحوزه iزدایی از ترانسپورت:اختیار قانونی برای نظارت بر کاربن 

ای در  گذاری و انکشاف و نیز اختیارات واگذارشده ایالتی و فدرال، اختیارات گستردهمحلی استفاده از زمین در قسمت پالن 

تواند این اختیارات را، همانند مقررات آالیندگی سوخت و لوله  ت دارند. البته، قوانین ایالتی یا فدرال میقسمت ترانسپور

ها و مقررات تغییرات اقلیمی برای کاهش توانند سیاست های محلی، با اختیارات خود، میاگزوز، محدود یا باطل کند. حوزه

بندی، یا مقررات انکشاف ، زونCAP، (GP)های عمومی گراماز وسایل ترانسپورت را در پرو GHGمیزان انتشار 

های جابجایی سوخت در تعمیرها )طرز مثال توانند به الزامی ساختن وجود تهداب محور شامل کنند. ضمناً، آنها می-ترانزیت

لید سوخت و  های عمومی و حمایت از توهای پشتیبانی در معابر عمومی یا در زمین(، ایجاد تهدابEVتجهیزات چارج 

های خود را با خرید، نگهداری یا تبدیل تجهیزات  توانند ناوگانهای محلی میتهداب بدیل، مانند هایدروجن، بپردازند. حوزه

های محلی در های غیرمستقیم ترانسپورت و حفظ میزان آالیندهمدیریت کنند. آنها همچنان از اختیار نظارت باالی آالینده

لتی و فدرال کیفیت هوا، برخوردار هستند. قوانین و مقررات ایالتی فرصتی برای سازگار نمودن چوکات استندردهای ایا 

ها با بودیجه ایالت در منطقه، بخصوص  کند. این فرصت با اجرای پروژهاقدامات محلی کاهش دهنده مصرف اجرا فراهم می

ها ظاهراً شود. در نهایت، حوزهلتی و فدرال، ایجاد مییافته با بودیجه ایا انکشاف در جوامع هدف، و استفاده از تکنالوژی

های ترانسپورت، واگذاری اختیار، و وضع مالیات یابی تهداباختیارات قانونی دیگری در قسمت استفاده از زمین، مکان 

  های نهادهای محلی برای کاهش هرچهها، دارند. ارزیابی محدودیت CAPترانسپورت، ضمن تعهدات  GHGبرای کاهش 

 ای به یک کار مکمل ضرورت دارد.ترانسپورت جاده GHGبیشتر 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

i    به فصل ،  « مراجعه کنید. Bزدابی از ترانسپورت« و »ضمیمه  »کاربن  8.5، بخش  8برای مشاهده مباحث مربوط به اختیار قانوبن



 

 زدایی از تعمیرها کاربن

ها و بخش ساختمان منطقه پرداخته شده است. انتشار های ترکیبی و وابسته به تهداببه آالینده RDFدر راپور تخنیکی 

منطقوی نقش دارد  GHGها از تعمیرها ناشی از احتراق موضعی سوخت فسیلی است و در افزایش آالیندگی مستقیم آالینده

کن، و  گرمهای مصرف نهایی، مانند بخاری و آبدههای عامل آالین(. این تحلیل باالی مساله برقی ساختن سیستم3)شکل 

کاربن )مانند بیومتان و هایدروجن(، در مواردی که برقی ساختن هنوز ممکن نیست، متمرکز است.  -های کممصرف سوخت

کند: را معرفی می 2050صفر در بخش ساختمان تا سال -شده برای رسیدن به هدف کاربنسازیاین فصل سه راهکار الگو

کننده سوخت فسیلی، راهکار مربوط به افزایش کارآیی پمپهای گرمایی  های مصرفکار مبتنی بر برقی ساختن سیستمراه

برقی ساختن  کاربن برای کاهش سطح آالیندگی در مواردی که سرعت پروسه -برقی، و راهکار استفاده از سوختهای کم

 iمناسب نباشد. 

های گرمایشی  نخست، تبدیل کردن سیستم وجود دارد.  مصرف مدت و کم م کوتاه زدایی از تعمیرها چندین اقدابرای کاربن 

های فعلی دارای سوخت  مدت است، چون بعضی سیستم های کوتاهقدیمی و دارای سوخت فسیلی با انواع برقی جزو اولویت

برقی« برای  -دن« یا »تمامصرفاً یک بار تبدیل خواهند شد. دوم، تعیین استندردهای »آماده برقی ش 2050فسیلی تا سال 

های انرژی ساختمان باعث کاهش مصارف مرتبط با گذار از  نامههای اساسی از طریق آیینتعمیرهای جدید و بازسازی

و اساسی برای انکشاف سیاست آینده   مصرفآوری داده اقدامی کمهای جمع سوختهای فسیلی خواهد شد. سوم، بهبود روش 

سازان به آگاهی الزم شود که تصمیم زدایی باعث میشتر درباره آالیندگی تعمیرها و کاربنآوری معلومات بیاست. جمع 

 های ویژه بخش ساختمان و نایل شدن به منطقه صفر مطلق برسند. درباره تدوین پالیسی

آالیندگی  های اصلی کاهش سطح های برقی باید جزو پالیسی های فسیلی گرمایش محیط و آب با سیستم تبدیل کردن سیستم 

های گرمایش محیط و آب بخش اعظم منابع گاز طبیعی تعمیرهای مسکونی در ناحیه سرویس  سیستم تعمیرها قرار بگیرد. 

SDG&E ( ولی  11(. میزان مصرف انرژی در تعمیرهای تجاری متغیر است )شکل 10کنند )شکل را مصرف می

های گرمایش تعمیرهای  سوم سیستم -کند، و حدود دورف میکن و بخاری همچنان بخش بزرگی از تمام انرژی را مص گرمآب

های مبتنی بر سوخت  های گرمایش محیط و آب و دیگر سیستم کنند. تبدیل کردن سیستم تجاری از گاز طبیعی استفاده می

ای فعلی پمپ  هزدایی از تعمیرها خواهد داشت. تکنالوژیکن، با انواع برقی نقش مهمی در کاربنفسیلی، مانند اچاق و خشک 

های مبتنی بر گاز طبیعی آسانی در دسترس است و موثریت بیشتری نسبت به سیستم گرمایی برای گرم کردن محیط و آب به 

کنند و زمینه را برای برقی ساختن تجهیزات ها واحد انرژی کمتری برای ایجاد گرمایش مصرف میدارد. این تکنالوژی

جه ساختمان، پمپهای گرمایی برقی از قابلیت تامین گرمی و سردی در یک دستگاه واحد سازند. در مورد تنظیم درآماده می

های شوند. بنابراین، پالیسیهای فاقد دستگاه تهویه محسوب میبرخوردار هستند و به همین دلیل گزینه مناسبی برای خانه

های مبتنی بر سوخت فسیلی در  ن سیستم های موثر پمپی گرمایش محیط و آب و دور نمودمنطقوی باید از پذیرش سیستم 

 تعمیرهای جدید و فعلی حمایت کند. 

رسانی در قسمت جلب مشارکت  های فسیلی گرمایش محیط و آب باید باالی کمک های تبدیل کردن سیستم ضمناً، پالیسی 

 متمرکز شود.  عاید و مالکان تعمیرهای کرایی ساکنان کم 

 

 

 
  

 
i    های این فصل پیدا کنید. و دیگر بخش   .44، بخش  4توانید در فصل  شده را یممعلومات بیشیی درباره راهکارهای مودل 



 

های صحی  محیطی، نابرابریعدالتی زیستهای تاریخی در قسمت کیفیت مسکن، بی ابریها باید به مساله نابراین سیاست

 ناشی از آلودگی هوا در محیط بسته، و مصارف خدمات همگانی نیز بپردازد. ضمناً، باید تضمین شود که پروسه 

رصه پرداخت مصارف روزافزون دهد و آنها را در ععاید را پوشش مینشینان کمزدایی از تعمیرها ساکنان و کرایهکاربن

 گذارد.گاز تنها نمی

 
اوسط ساالنه مصرف گاز طبیعی )با مقدار ترم( برحسب مصرف نهایی و برحسب مطلوبیت برای خانوارهایی که گاز سوخت اصلی  .  10شکل 

 (. RASSاشباع وسایل مسکونی کالیفورنیا )  2019مطالعه   .DNV GL Energy Insights (2021)مصارف نهایی اصلی آنان است. منبع: 

 
 

 

ها نسبت به مجموع انرژی مصرف نهایی  گو، برحسب نوع ساختمان تجاری. فیصدی دیههای مصرف نهایی انرژی منطقوی سن پروفایل . 11شکل 

، برای هر نوع  (MMBTU)در هر بخش ساختمان محاسبه شده است. مصرف ساالنه انرژی، با مقدار واحد گرمایی بریتانیا ملیون متریک 

آبی درج شده است. گرمایش آب با خاکستری روشن )سومین رنگ از پایین در هر ستون( و گرمایش محیط با  ساختمان در باالی شکل با رنگ 

خاکستری متوسط )دومین رنگ از پایین در هر ستون( مشخص شده است. مصرف گاز طبیعی در هر سیستم بربنیاد نوع ساختمان تجاری فرق  

شود. منبع:  الیه طرف چپ )»مجموع«( دیده می رف گاز طبیعی هستند که در ستون منتهی کند ولی گرمایش محیط و آب همچنان عامل اصلی مصمی 

 مودل سیناپس. 
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وجود خواهد داشت،   2050% تعمیرهایی که در 80زدایی از تعمیرهای فعلی و جدید بسیار مهم است. های کاربن پالیسی 

که اینزدایی از تعمیرهای فعلی است. با ساختمان مستلزم کاربنزدایی از بخش اکنون ساخته شده است. بنابراین کاربنهم 

ای در تعمیرهای مشخص فعلی  «، شامل اصالحات و الحاقات سازه24های ساختمانی ایالت، مانند »عنوان نامهآیین

ای دیگر ایجاد  هسازی در بسیاری حوزهتواند زمینه یا ضرورتی برای استفاده انرژی و برقیهای محلی میشود، پالیسیمی

صرفه باید مصارف عملیاتی را کاهش بهزدایی از تعمیرهای شهری از طریق برقی ساختن مقرونطرز مثال، کاربن iکند. 

 گیرد.شکل می  مصرفها را به مراعات الزامات تشویق کند. به این ترتیب یک سیاست کم دهد و ممکن است مالکان خانه

های برقی« را برای سازه-توانند استندردهای »آماده برقی شدن« یا »تمامها میدید، حوزهزدایی از تعمیرهای ج برای کاربن

ها یا  نامهکه آیین-برقی -های پوشش تمامها یا طرزالعملنامهتوانند از تصویب آیینگذاران میجدید تعریف کنند. سیاست 

در شهرهای کارلسباد، انسینیتاس و  -ایالتی یا فدرال هستند های الزامیها یا طرزالعملنامههای فراتر از آیینطرزالعمل

 سوالنا بیچ، الگو بگیرند. 

توان برای مصرف نهایی که برقی ساختن تجهیزات مرتبط در آنها مشکل است، استفاده  کاربن می -از سوختهای گازی کم 

توان کامالً  های ساختمانی را نمیستم بعضی سینمود. البته در این راستا تحقیق و اجرای طرحهای آزمایشی ضروری است. 

  GHGها استفاده از سوختهایی است که از این سیستم GHGهای کاهش میزان انتشار برقی ساخت. بنابراین، یکی از راه

ز  اند استفاده کرد. اهایی که تا فعالً برقی نشدهتوان در سیستم همچنان، از این سوختها می iiکنند.خالص وارد اتموسفیر نمی

توان به بیومتان و/یا هایدروجن اشاره نمود. البته، هریک از این سوختهای بدیل مزایا و  کاربن می-سوختهای گازی کم

کند که تحقیق و آزمایش بیشتر قبل معایبی از نظر مصرف و استفاده دارند. ضمناً، ابهامات مربوط به این سوختها ایجاب می

 از استعمال آنها صورت بگیرد.

ثمر  های فعلی خدمات همگانی احتمال بی لقات غیرضروری یا تبدیل سیستم خط لوله گاز و تسریع استهالک دارایی حذف متع

کاهش  دهد. گرفته در اموال )یعنی ریسک مصرف سرگردان( را برای شرکت گاز کاهش می گذاری صورت ماندن سرمایه 

سرمایه سرگردان شود. سرمایه سرگردان تهداب است که   تواند باعث ایجادمیزان مصرف نهایی گاز طبیعی در تعمیرها می

، سرمایه سرگردان همان خسارات SDG&Eهایی مانند شود. برای کمپنیقبل از پایان عمر موثر خود از کار خارج می

شود. کاهش این  های گازی تحمیل میای ساخت یا تبدیل تهداب مالی احتمالی است که بر اثر باال رفتن مصارف سرمایه

یکی از اقدامات مفید، حذف هرچه بیشتر موارد افزایش یا  iiiسرمایه سرگردان باید جزو مالحظات مهم سیاستی قرار بگیرد. 

سازد، باعث هایی که برقی ساختن مکمل در تعمیرهای جدید را ضروری می تبدیل غیرضروری خط لوله است. پالیسی

شود ولی تبدیل تهداب  ری ایجاد خط لوله برای مشتریان جدید میگذاکاهش میزان افت سرمایه سرگردان در قسمت سرمایه

 فرسوده در این زمینه نقشی ندارد. 

 
 

 

 

  
 

i   های فعیل، به فصل  اقدامات نهادهای محیل در قسمت کاربن   برای کسب معلومات بیشیی درباره نمونه مراجعه نمایید. برای    8.6، بخش  8زدابی از تعمیر
 مراجعه نمایید.   7.3.1، بخش  7مشاهده یک مثال محیل، به فصل  

ii  ها منتشر یم وگاهتوان به نیر در این زمینه یم گو  دیهکنند، اشاره نمود. در منطقه سنهای منطقوی که بخار یا آب داغ به طرف مجموعه جغرافیابی تعمیر
ا پوهنتونهای نظایم، شفاخانههای متعددی از این نوع وجود دارد که پایگاهسیستم ها باید مصارف و مزایای  دهد. متصدیان سیستم ها را پوشش یمها ی

( را ارزیابی کنند. کاربن و تکنالوژی-وختهای کمنستی س  های گرمایش برقی )مانند پمپهای گرمابی پرظرفیت، چیلرهای بازیافت گرما، و بایلرهای برقی
iii  ن این راپور، کمیسیون خدمات همگابن در حال ارزیابی جنبه  الب پروسهگذاری درازمدت گاز طبییع در کالیفورنیا، در قهای کلیدی پالن در زمان نوشیی

R2001007 .بود ، 



 

ی جدید و تبدیل، بشمول برقی ساختن مصارف نهایی به جای ها های غیر خط پایپ در تهداب تحقیق و آزمایش در قسمت بدیل

 شود. ریسک میهای کاهش ساز شناسایی فرصتتبدیل تهداب، زمینه

ها اقدامات نسبتاً کمی برای برقی ساختن تعمیرها انجام   CAPزدایی منطقوی، کاربن  با وجود اهمیت این بخش در پروسه

گو اقداماتی درباره برقی دیهدر منطقه سن   CAPصرفاً هفت این اقدامات نسبتاً ناچیز بوده است.  GHGاند و تاثیر داده

بر اثر افزایش استفاده و برقی ساختن وسایل، نسبتاً کم  CAPدر  GHGاند و کاهش میزان انتشار ساختن تعمیرها انجام داده

به آن اشاره شد، اقدامات   4در مقایسه با سطح برقی ساختن وسایل در تعمیرهای فعلی و جدید که در فصل  iبوده است. 

CAP زدایی تعمیرها که در راپور تخنیکی های عملی مربوط به کاربناز یافتهRDF  .ذکر شده است، عقب مانده است 

شود.  زدایی از تعمیرها، فرصت و ضرورت دیده می های کاربندر قسمت ارزیابی مالحظات برابری اجتماعی در پالیسی 

هایی برای برقی ساختن زدایی از ساختمان باید مشوقهای کاربنتبدیل وسایل خانگی خرج دارد. بنابراین، در پالیسی

نشین و تعمیرهای کرایی، در نظر گرفته شود.  عاید، مناطق قریهپوشش، جوامع کم وسایل، بخصوص در جوامع تحت 

زدایی از ساختمان در  های کاربنرفیت و سامان آالت الزم برای شناسایی و بررسی پیامدهای برابری پالیسیتقویت ظ

 گو ضرورت به کار بیشتر دارد. دیهمنطقه سن 

 GHGهای محلی برای نظارت باالی سطح آالیندگی حوزه iiزدایی از ساختمان: اختیار قانونی برای نظارت باالی کاربن 

زدایی از تعمیرها محسوب  ناشی از مصرف نهایی سوختهای فسیلی و دیگر منابع انرژی در تعمیرها که سامان اصلی کاربن

تر هشده برای سختگیرانهای محلی همچنان از اختیار واگذارشده در قسمت محیط ساختهشود، اختیاراتی دارند. حوزهمی

کنندٔه هوا از تعمیرها و تامین منابع انرژی بدیل در  های انرژی، نظارت مستقیم باالی خروج عوامل آلودهنامهنمودن آیین

تواند اختیارات دیگری برای محدود  ( می CEQAزیست کالیفورنیا )کنند. قانون کیفیت محیط تعمیرهای عمومی استفاده می 

های محلی از تعیین استندردهای استفاده انرژی  های محلی بدهد. دولت محیطی به حوزهستهای تعیین تاثیر زیساختن آستانه

وسایل خانگی، نظارت باالی تامین، انتقال و نگهداری گاز طبیعی، و مواد سردکننده با قابلیت تاثیرگذاری چشمگیر بر 

 اند.ها( منع شده  HFCسرمایش زمین )مانند 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  
 

i    برای کسب معلومات بیشیی درباره تعهداتCAP    ها، به فصل ن تعمیر  ساخیی
ی

 مراجعه نمایید.   8.33، شکل  8در قسمت برق
ii    به فصل ، ها« و »ضمیمه  »کاربن  8.6، بخش  8برای مشاهده مباحث مربوط به اختیار قانوبن  « مراجعه نمایید. Bزدابی از تعمیر



 

 لیمی طبیعی راهکارهای اق

گو و تاثیر آنها بر جداسازی و  دیه( در منطقه سن NCSبه بررسی راهکارهای اقلیمی طبیعی ) RDFراپور تخنیکی 

های طبیعی و زراعتی هایی هستند که قابلیت زمینها پروسه NCSپردازد. ها می GHGو دیگر  CO2نگهداری طبیعی 

(NWL برای جذب و نگهداری )GHG کنند یا سطح آالیندگی ها از جو، از طریق نباتات و خاک، را تقویت یا حفظ می

NWLهای سبز مانند باغ، تاکستان، علفزار، چراگاه و مزرعه  های زراعتی« بشمول زمین دهند. »زمینها را کاهش می

  GHGه مقدار کل از جو است، و اصطالح »نگهداری« ب GHGای برای میزان حذف است. »جداسازی« معیار ساالنه

( معموالً پایدار است و اگر دچار اختالل نشود، 11شود. منابع فعلی کاربن )شکل شده در نباتات و خاک مربوط می جذب

تواند تغییر استفاده از زمین را که باعث گذاری دقیق منطقوی میتواند تا چندین دهه کاربن ذخیره کند. بنابراین، پالنمی

شود، به حداقل برساند. با شناسایی قابلیت زمین در نگهداری و جداسازی کاربن، مناطق دارای  ه میشدانتشار کربن ذخیره

 توان از مناطق دارای قابلیت جداسازی کاربن محافظت کرد. توان حفظ نمود. همچنان میذخایر فراوان کاربن را می

 

های  تر نماینده تخمین گو. رنگهای تیره دیه( برای منطقه سن (ha)در هکتار  CO2( معادل MTشده )تن متریک )تخمین کل کاربن ذخیره  11شکل 

های کمتر ذخیره کاربن است. مجموع ذخیره منطقوی در هر کتگوری نبات از این مقادیر به  تر نماینده تخمین بیشتر ذخیره کاربن و رنگهای روشن 

وجود نداشت.   SanGISفایلهای گرفته نشده است چون در شیپ   پیچ در نظردرج شده است. توجه کنید که بسترهای آب  5.2دست آمده و در جدول 
 شود. گو فراوان است و زیستگاه مهم کاربن آبی محسوب می دیههای میشن و سن پیچ در خلیج البته، بسترهای آب 

  

 Elise Hansonکننده: تهیه

 2022تاری    خ: جوالی 

شده از و مقادیر کاربن استخراج SanGISفایل دیتا: شیپ
یات  نشر

 : ن  ESPG:6414 - California Albersتخمیر

 (MT/haموجودی کاربن )

 گودیهشحد کانتی سن



 

NWL  های توان آن را جزو آالینده کند، هرچند نمی های منطقوی مقادیر فراوانی کاربن دای اکساید جذب و نگهداری می

تری در مقایسه با وضعیت فعلی باشند. البته در این عرصه  قوی خالصتوانند کانون ها می NWLبشری در نظر گرفت. 

های استفاده از زمین ضروری  ربنی ناشی از زمین و فعالیت های کاها و کاهش آالینده NCSگذاری برای تقویت سرمایه 

آوری معلومات محلی و شامل کردن آنها در  های کاربنی ناشی از استفاده از زمین، جمع است. برای محاسبه دقیق آالینده 

یق  تواند جذب ساالنه کاربن و نگهداری درازمدت کاربن را از طرمنطقه می محاسبات کاربن منطقوی الزم است. 

های دارای قابلیت تقویت جذب طبیعی و کاهش آالیندگی زمین، تقویت کند. در این عرصه  NCSگذاری در سرمایه

های »کاربن آبی«؛ کاشت درخت و  گذاری در »کاشت کاربنی«؛ احیا و انکشاف زیستگاهها؛ سرمایهNWLمحافظت از 

ها یا احیای آنها NWLو مخرب؛ و کاشت درخت در  های گستردهسوزینباتات دیگر در مناطق شهری؛ جلوگیری از آتش

تواند به  های مدیریت می ها و شیوه ، مشوق NCSهای آوری و شامل کردن معلومات محلی در پالیسیپذیر است. جمع امکان

 تقویت پروسه جداسازی منطقوی کاربن منجر شود. 

مصرف  های طبیعی و صنعتی نمادی از سیاست موثر و کم پرهیز از تغییر دادن استفاده از زمین از طریق محافظت از زمین 

NCS  یابی تهدابی انرژی  زدایی )مانند مکان گو است. البته، در بعضی موارد دیگر اقدامات کاربن دیهدر منطقه سن

های طبیعی کاربن هستند.  های فعلی طبیعی و زراعتی کانونزمینکند. تجدید( تغییر استفاده از زمین را ایجاب می قابل 

باره ناشی از حذف -ها امکان تداوم جذب ساالنه و جلوگیری از آالیندگی یکبنابراین، جلوگیری از شهری شدن این زمین 

ها  NWLساالنه در  کند. در این راپور تخمین شده است که میزان جذب طبیعینباتات، تخریب خاک و... را فراهم می 

گاز   MMT 58در شرایط آرمانی برسد و این که ممکن است  CO2( گاز MMTملیون تن متریک ) 2ممکن است به 

CO2   در نباتات، پسماندهای چوبی، بستر برگی، و خاک ذخیره شده باشد که بخشی از این مقدار بر اثر تغییر استفاده از

 شود. زمین آزاد می

های مهمی هستند و تا حدی تغییر استفاده از زمین را ناگزیر  تجدید فعالیتهای انرژی قابلیابی تهدابانکشاف اسکان و مکان 

ها از منابع عمده کاربن طبیعی، افزایش قابلیت جداسازی  NWLسازند. ایجاد این تغییرات برای کمتر ساختن تاثیرپذیری می

دهند، از تنوع زیستی محافظت هایی که کیفیت هوا و آب را افزایش می)مانند زیستگاهکاربن، و/یا افزایش مزایای جنبی 

 کنند( ضروری است. کنند و به حفظ صحت عامه کمک میمی

به آنها اشاره شده است، ممکن است برای جداسازی کاربن   RDFهای منطقوی مهم که در راپور تخنیکی NCSدیگر 

توان به کاشت کاربنی از اینها میهرچند شاید مزایای جانبی مهمی داشته باشند. نسبتاً ناموثر و/یا قیمت باشند؛ 

در زمین های زراعتی(،  GHGهای دهنده میزان جذب و نگهداری کاربن و کاهنده آالیندههای زراعتی افزایش)شیوه 

 ی سبز شهری اشاره نمود. داری و ایجاد فضا ها )با محافظت، احیا و گسترش(، و جنگلافزایش مساحت و کیفیت تاالب

سوزی گسترده نیز برای کاهش سطح آالیندگی و بنا به دالیل متعدد اقتصادی، اکولوژیکی و اجتماعی جلوگیری از آتش

ها و ایجاد جنگل، که در این راپور ذکر نشده است، خرج دارد و ممکن است موثر  اهمیت دارد. احیای گسترده زیستگاه

مدت چندانی گذاری کالن است و معموالً، در مقایسه با محافظت، بازده کوتاهمستلزم سرمایه  NCSهای نباشد. دیگر گزینه 

 در قسمت جذب کاربن ندارد.

  



 

NCSهریک از زدایی، دارند. پذیری، فراتر از کاربن ها مزایای جنبی سنجشNCSشده مزایای جنبی های تحلیل

توان به اینها اشاره کرد: بهبود کیفیت آب و هوا، بهبود وضع صحت  میپذیر متعددی دارند. از این مزایای جنبی سنجش

عامه، محافظت از تنوع زیستی، محافظت از کارکرد اکوسیستم، کاهش آثار جزیره گرمایی از طریق ایجاد سایه، بهبود  

سازی برای تقویت  ها و زمینهشناسی در مناطق شهری، کاهش الزامات آب و کود در مزارع و چراگاههای زیباییجنبه

های ایجاد انعطاف اکولوژیکی، اقتصادی محیطی. این مزایای جنبی باید در وقت تهیه مسوده و اجرای پالیسیعدالت زیست

 و اجتماعی، مد نظر قرار بگیرد. 

ود.  زدایی و برابری بررسی شهای کاربنباید از دیدگاه NCSباید مبتنی بر مالحظات برابری باشد.   NCSهمه تصمیمات 

باید در اولویت  در صورت امکان، طرحهای ایجاد فضای سبز شهری، کاشت درخت، زراعتی اقلیمی و احیای زیستگاه

ها مزایای جنبی چشمگیری مانند بهبود کیفیت آب و هوا و حفظ صحت   NCSپوشش قرار بگیرد چون این جوامع تحت 

 محیطی کمک کنند. های زیستعدالتیی و بیهای تاریختوانند به رفع نابرابریها می NCSبشری دارند. 

های دیگر به   NCSهایی برای اجرای پذیر مرتبط با این راهکار است ولی فرصت سنجش  CAPکاشت درخت یگانه معیار 

اقدامات کاشت درخت  پذیر است. شیوه گروپی وجود دارد. اقدامات دیگر با اختیار تغییر استفاده از زمین محلی امکان 

 تواند در این زمینه موثر باشد. ای می دهد. همکاری حوزهرا کاهش می GHG% از میزان انتشار محلی 1فقط بطور اوسط 

زیست و  توانند در محافظت از زمین، حفظ محیطپذیر هستند و میبا اختیارات موجود امکان NCS CAPدیگر اقدامات 

توانند به محافظت از های قبیلوی میشخصی و دولت  هایهای طبیعی و زراعتی موثر باشند. مالکان زمیناحیای زمین

زمین، ارزیابی و تامین بودیجه طرحهای آزمایشی ویژه حذف و نگهداری کاربن و همکاری با نهادهای عمومی بپردازند.  

سنای  27الیحه  های طبیعی و زراعتی و اجرای طرزالعملمجموعاً، فرصتی برای محافظت هرچه بیشتر از زمین

 شده است، وجود دارد.  NWL( که خواستار ایجاد طرحهای حذف و نگهداری کاربن 2021نیا )کالیفور

طرز  ها وجود دارد.  CAPگذاری زمین و در مدیریت و پالن  هایی برای شامل کردن معلومات در پروسههمچنان، فرصت 

های عمومی محاسبه کاربن در ها و از روش توانند از دیتای عمومی دریافتی از نهادها و پوهنتون ها می  CAPمثال، 

( برای ایجاد اهداف و اقدامات موثرتر استفاده بگیرند. ضمناً، با هدف  CARBنهادهایی مانند هیات منابع هوای کالیفورنیا )

تواند به اجرای مستمر  تاثیر تصمیمات استفاده از زمین، منطقه می شناخت روند آالیندگی، محافظت و نگهداری و ارزیابی 

 بپردازد.  NWLارزیابی کاربن و تفتیش ذخایر کاربن در 

تا فعالً مشخص نیست که آیا  iها و استفاده از زمین:   NCSاختیار قانونی برای نظارت باالی آالیندگی منفی ناشی از 

بندی، محافظت از زمین و تسهیالت زراعتی های محلی در استفاده از اختیارات استفاده از زمین، منطقه توانایی حوزه

های شخصی طبیعی و زراعتی، فراتر از تعیین استفاده از زمین تاثیرگذار بر آالیندگی های مربوط به زمینبشمول فعالیت

GHG های مشمول  شود یا خیر. حوزه استفاده از زمین منطقه پیچیدگی بیشتری دارد چون زمینکاربن، نیز می یا جداسازی

گیرد. قوانین و نهادهای مختلف باالی  های زیر آب و آبها را در بر می مالکیت فدرال، ایالتی، قبیلوی و شخصی و نیز زمین

یا جذب کاربن، بربنیاد استفاده از زمین،  GHGه سطح آالیندگی یک از آنها بکنند ولی هیچانواع مختلف زمین نظارت می

 پردازند.نمی

 

 

  

 
i  به فصل  برای مشاه ،  « مراجعه نمایید. B»راهکارهای اقلییم طبییع« و »ضمیمه    8.8، بخش  8ده مباحث مربوط به اختیار قانوبن



 

ای برخوردار هستند که در مورد  نهادهای ایالتی مربوط به استفاده از زمین و نظارت بر زمین از اختیارات قانونی گسترده

گذارد. طبق قوانین و  تاثیر می GHGشود و بر سطح آالیندگی و محاسبه پوشش چندین حوزه تطبیق میهای تحتزمین

های طبیعی و زراعتی را در ناشی از زمین GHGاحکام اجرایی کالیفورنیا، نهادهای ایالتی استفاده از زمین باید آالیندگی 

اند ها کردهنظر بگیرند. همچنان، این نهادهای ایالتی شروع به ارزیابی و تفتیش روند حذف و نگهداری کاربن در این زمین

های محلی از فرصت همکاری با مالکان و مدیران زمین برای اند. فعالً حوزهتعیین کرده  2030و اهداف کالنی برای 

 ها برخوردار هستند.  NWLدسترسی به اهداف ایالتی، منطقوی و محلی مرتبط با 

 

 

 گودیهزدایی باالی اشتغال در منطقه سن اثرات کاربن 

العمل به »مورد مرکزی«  های کاری بخش انرژی، در عکس ، میزان تغییر خالص در فرصت RDFدر راپور تخنیکی 

بربنیاد پروگرام عملی مشاغل و اقیلم ، محاسبه شده است. EERشده بر مبنای الگوی زدایی الگوسازی راهکارهای کاربن 

های انکشاف نیروی کار و ستراتیژی 2030-2021زمانی  ، این تحلیل باالی تغییرات اشتغال در مقطع2030کالیفورنیا 

، بربنیاد  2050-2020های کاری جدید در مقطع زمانی متمرکز است. ضمناً، این راپور به تحلیل اوسط کلی ساالنه فرصت

های کاری مرتبط، این پردازد. برای حذف سوختهای فسیلی و الگوسازی کاهش فرصت می  EERخط زمانی کامل الگوی 

کاهش ناچیز  EERمتمرکز است، در حالی که تخمین »مورد مرکزی« الگوی   2030-2021لیل باالی مقطع زمانی تح 

های الگو درباره مصرف یکنواخت دهد. این اختالف عمدتاً ناشی از تخمینهای مبتنی بر سوخت فسیلی را نشان میفعالیت

باالی  RDFبا آمارهای جاری، است. راپور تخنیکی  ، در مقایسه2030فیصدی مصرف نفت الی  20گاز طبیعی و کاهش 

های انرژی، ساختمان و ترانسپورت متمرکز است و مبنای  زدایی عمیق در بخشاثرات کّمی اشتغال ناشی از اقدامات کاربن

 iدهد. درباره ستراتیژیهای انکشاف نیروی کار را شکل می  Inclusive Economicsراپور 

فرصت کاری   27,000زدایی »مورد مرکزی« ساالنه بطور اوسط تقریباً ، راهکار کاربن 2030 – 2021در مقطع زمانی  

این مشاغل جدید با مصارف تقاضای انرژی )جدول گو ایجاد خواهد کرد. دیهمستقیم، غیرمستقیم و جنبی را در منطقه سن 

توجه کنید که   iiاست، شکل خواهد گرفت. ( که تقریباً معادل مجموع آمار ساالنه ایجاد کار 5( و عرضه انرژی )جدول 4

 ادامه خواهد داشت.  2030های کاری چشمگیر در بخش سوخت فسیلی الی ایجاد فرصت

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 
i    راپورInclusive Economics  وی کار اقلییم برای سالهای  دیهبا عنوان »قرار دادن کانتی سن « در آدرس  2050و    2030گو در شاهراه: پیشنهادات نیر

س است:    -https://www.sandiegocounty.gov/content/dam/sdc/lueg/regional-decarbذیل در دسیی

frameworkfiles/Putting%20San%20Diego%20County%20on%20the%20High%20Road_June%202022.pdf . 
ii    وح این مشاغل، به فصل  مراجعه نمایید.   6.3، بخش  6برای مشاهده راپور مشر



 

شود، برحسب  از طریق مصارف تقاضای انرژی ایجاد می  2030-2021های کاری که ساالنه در مقطع زمانی اوسط تعداد فرصت .  4جدول 

 فیصد اوسط رشد استفاده ساالنه محاسبه شده است.  1ارقام با فرض . های فرعی و تکنالوژی بخش 

 
 گذاری حوزه سرمایه 

اوسط مصرف  

 ساالنه

 
 وظیفه مستقیم 

 
 غیرمستقیموظیفه 

 

وظیفه مستقیم +  

وظیفه  

 غیرمستقیم

 

وظیفه  

 جنبی 

وظیفه مستقیم +  

وظیفه غیرمستقیم  

 + وظیفه جنبی

 6,362 1,508 4,854 1,427 3,427 ملیارد 7.7$ موترها 

HVAC $897.0   2,808 764 2,044 699 1,345 ملیارد 

 2,517 711 1,806 491 1,315 ملیارد   761.9$ انجماد 

 298 78 220 77 143 ملیارد   188.6$ خانگی وسایل 

 558 146 412 149 263 ملیارد   113.4$ ساخت و ساز 

 372 100 272 95 177 ملیارد   106.6$ روشنایی 

 99 27 72 32 40 ملیارد  45.7$ تولید

دیگر مصارف تجاری  

 و مسکونی 

 

 ملیارد  $38.9
 

59 
 

30 
 

89 
 

33 
 

122 

 210 45 165 21 144 ملیارد  17.2$ زراعتی 

 3 1 2 1 1 ملیارد 2.4$ معدن 

 13,349 3,413 9,936 3,022 6,914 ملیارد 9.9$ مجموع 

 IMPLAN 3.1منبع:  
 

شود، برحسب  از طریق سرمایه عرضه انرژی ایجاد می  2030-2021های کاری که ساالنه در مقطع زمانی اوسط تعداد فرصت .  5جدول 

 فیصد اوسط رشد استفاده ساالنه محاسبه شده است.  1ارقام با فرض . های فرعی و تکنالوژی بخش 

 
 گذاری حوزه سرمایه 

 

اوسط مصرف  

 ساالنه

 

وظیفه  

 مستقیم

 

وظیفه  

یغیرمستق

 م

 

وظیفه مستقیم +  

 وظیفه غیرمستقیم

 

وظیفه  

 جنبی 

وظیفه مستقیم +  

وظیفه غیرمستقیم  

 + وظیفه جنبی

 10,120 3,805 6,315 3,777 2,538 ملیارد 4.4$ سوختهای فسیلی 

 2,937 848 2,089 601 1,488 ملیارد   629.5$ تجدید پاک قابل

ترانسپورت و  

 نگهداری 

 

 ملیارد  $45.9
 

34 
 

17 
 

51 
 

31 
 

82 

های  دیگر تکنالوژی 

 عرضه 

 

 ملیارد  $45.1
 

118 
 

35 
 

153 
 

57 
 

210 

 19 6 13 3 10 ملیارد 4.5$ های دیگر گذاری سرمایه 

 13,368 4,747 8,621 4,433 4,188 ملیارد 5.1$ مجموع 

 IMPLAN 3.1منبع:  
  



 

، حتی با کاهش تقاضای سوخت فسیلی، هیچ فرصت کاری در صنایع مبتنی بر سوخت  RDFطبق تخمین راپور تخنیکی 

دهد که میزان تغییر در نشان می  EERترکیب عرضه انرژی در مدل جابجا نخواهد شد.  2030فسیلی منطقه قبل از 

رتبط با سوختهای  ناچیز یا صفر خواهد بود و در نتیجه تغییر در تعداد مشاغل م 2030مصرف سوختهای فسیلی قبل از 

 i، ناچیز یا صفر خواهد بود. 2030فسیلی در منطقه، قبل از 

های کاربردی گذار معقول را برای شاغالنی که در مقطع  ای از پالیسی های محلی باید مجموعه گو و دولت دیه کانتی سن

، بعد از  EERطبق تخمین »مورد مرکزی« الگوی  مشمول تغییر وظیفه خواهند شد، تدوین نمایند.  2050 – 2031زمانی 

  75فیصدی تقاضای نفت و کاهش  95واهد یافت. این الگو کاهش ، میزان تقاضا برای نفت و گاز کاهش چشمگیری خ 2030

های تحول معقول را های محلی باید از حاال انکشاف پالیسیبینی کرده است. دولت را پیش 2050فیصدی تقاضای گاز تا 

های حوزه انرژی تدریج وارد مشاغل دارای کیفیت معادل یا بهتر دربرای این شاغالن آغاز کنند تا این اشخاص بتوانند به

 های دیگر شوند. پاک یا حوزه

ای بسیار کمتر خواهد بود. در گذار تدریجی، نسبت شاغالنی که در  مصرف گذار معقول تدریجی در مقایسه با گذار دوره 

خواهد بود. به این ترتیب ضرورت حمایت از فیصدی چشمگیری از   بینی پیش کنند غیرقابل هر سال داوطلبانه تقاعد می 

تجدید بر  های قابلسرعت گذار از مشاغل حوزه سوختهای فسیلی به مشاغل انرژیرود. غالن در هر سال از بین می شا

شود،  های کاری میگذارد. تغییرات و کاهش سریع احتماالً باعث افت ناگهانی فرصتجنبه تعادل و یکدستی گذار تاثیر می

توانند  کند چون کارمندان میهای کاری ایجاد نمیچشمگیری در فرصتکه تغییرات و کاهش تدریجی احتماالً افت حالیدر

 وارد مشاغل جدید شوند یا داوطلبانه متقاعد شوند. 

فرصت کاری در یک   1,900شده در کانتی ایمپریال باعث ایجاد ساالنه گرمایی از پنج مرکز مشخصتولید انرژی زمین 

گرمایی در کانتی ایمپریال پنج مرکز تولید انرژی زمین  2در فصل شود. ساله در جنوب کالیفورنیا می -10مقطع زمانی 

گرمایی باعث ایجاد برداری از این پنج نیروگاه زمیناف و بهرهدهد که انکشمشخص شده است. تحلیل این فصل نشان می

شود که تعدادی از این مشاغل ممکن  ساله در جنوب کالیفورنیا می-10فرصت کاری در یک مقطع زمانی  1,900ساالنه 

 ست. فرصت کاری ذکرشده در این فصل ا 27,000گو ایجاد شود. این رقم ضمن تخمین ساالنه دیهاست در منطقه سن 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

  
 

i    جزییات »مورد مرکزی« الگویEER    که در اینجا به کار گرفته شده است، در »ضمیمهA .ارائه شده است » 



 

 فرصت در پالیسی محلی 

سازد که آیا منطقه به فعالیت ها مشخص می  CAPدر    CO2، تعهدات فعلی کاهش RDFطبق ارزیابی راپور تخنیکی 

هایی برای زدایی ضرورت دارد یا خیر. ضمناً، فرصتبیشتری برای قرار دادن منطقه در مسیر تامین ضروریات کاربن

های تولید انرژی، زدایی در بخشهای محلی منطقه برای اقدامات مکمل برای حمایت از راهکارهای کاربنحوزه

 بینی شده است. مان و راهکارهای اقلیمی طبیعی پیشترانسپورت، ساخت

ها و نهادهای محلی برای تاثیرگذاری و نظارت باالی در این فصل چند تحلیل جدید وجود دارد. نخست، اختیارات دولت

در سطح  کند و اختیارات نهادهای کلیدی فدرال، ایالتی و محلی، و قوانین و مقررات کلیدی را تحلیل می GHGمیزان انتشار 

را بصورت خالصه بیان  GHGهای های محلی در قسمت کاهش آالیندهسازی امکانات دولتفدرال و ایالتی برای شفاف

، تاثیر نسبی انتشار CAPهای منطقه را با هدف تعیین تناوب استفاده از اقدامات مشخص در CAPدوم، همه  iکند. می

GHG  باالی جوامعCAPکند.برابری اجتماعی، بررسی میسازی مالحظات ، و یکپارچهii   سوم، تحلیل سناریو میزان

ناشی خواهد شد را تخمین زده است. سپس تاثیر  CAPشده و معلق منطقوی که از همه تعهدات پذیرفته  GHGکاهش کل 

در این تحلیل   iiiکند. کند، تخمین میها اعمال میرا در همه حوزه CAPیک سناریو را که بهترین تعهدات  GHGاحتمالی 

  GHGکه بیشترین میزان کاهش  -مانند اهداف کاشت گیاه-  CAPبرای یک کتگوری سیاستی مشخص  CAPسناریو، تعهد 

نظر از تعهدات گو، صرفدیه های منطقه سنشود و بعداً این تعهد در تمامی حوزهرا در پی خواهد داشت در نظر گرفته می

بر اثر تعهدات  GHGشود. این را شاید بتواند حد باالی کاهش احتمالی شده در آن کتگوری، تطبیق می گذاریجاری یا پالن

های پیشبرد اقدامات ها را برای شناسایی فرصتدانست. سرانجام، این فصل نتایج این رویکردها و دیگر تحلیل CAPجاری 

 ivگیرد.زدایی، به کار میقوی در هریک از چهار راهکار کاربنمحلی تکمیلی و همکاری منط

های محلی، با تعیین دولت برخوردار هستند.  GHGهای محلی از اختیار تاثیرگذاری و نظارت بر سطح آالیندگی حوزه  

های فراتر از قانون ایالت و استفاده از اختیارات خاص برای های قانونی ایالتی، تصویب طرزالعملسریع اهداف و پالیسی

تاثیرگذار باشند و نظارت کنند. اختیارات محلی از   GHGتوانند باالی روند انتشار های مناسب، می تصویب و اجرای پالیسی

 ای برای ترویج صحت عامه، امنیت یا رفاه عمومیی که اختیارات گستردهقانون اساس

 
 

 

 

 
 

 

 
 

  
 

i    به »ضمیمه ،  « مراجعه نمایید. Bبرای کسب معلومات بیشیی
ii    کاف  مراجعه نمایید. از این  8.5-8.8های  های بخشر به بخش، و برای مشاهده یافته 8.3، بخش  8برای مشاهده کلیات، به فصل ها برای نشان دادن ش

ن اهداف کاربن  ن استفاده یم  CAPو تعهدات    5ایل    2زدابی عمیق در فصلهای  بیر  شود. منطقوی نیر
iii    مراجعه کنید.   8.4به بخش 
iv  ر بخشاین فرصت « شامل شده بود ویل قسمتها د  بیان شده است.   8های مختلف در فصل  های مربوط به بخش های مرتبط این »خالصه اجرابی



 

اند.  های محلی واگذار کردهای را به دولت شود. قوانین ایالتی نیز اختیارات گسترده جامعه در نظر گرفته است ناشی می

 iخص است. نامش GHGهای محلی برای نظارت بر میزان انتشار محدوده کامل اختیارات حوزه

های مصوب  CAPدر  GHGتعهدات کاهش زدایی کافی نیست. برای رسیدن به اهداف کاربن  CAPتعهدات مصوب 

مربوط به ترانسپورت، برق و ساختمان بخش نسبتاً اندکی از میزان کاهش کل الزم برای دستیابی به آالیندگی صفر مطلق 

GHG  ترین اقدامات مصوب چین(. حتی اگر تهاجمی، خط نقطه 12دهد )شکل را تشکیل می 2045در سالCAP   در همه

های منطقه تطبیق شود، مقادیر چشمگیری آالینده، عمدتاً ناشی از مصرف نهایی گاز طبیعی در تعمیرها و  حوزه

شهر   2022سال  CAPخط(. این فصل به تحلیل راپور معلق -، مرز نقطه12ای، باقی خواهد ماند )شکل  ترانسپورت جاده

 ماند.گو نیز پرداخته است ولی حتی با این اقدامات، مقدار چشمگیری آالینده باقی مییهدسن

 

های تولید انرژی، مصرف نهایی گاز طبیعی در تعمیرها و  گو در بخش دیهدر منطقه سن  GHGاین ترسیمه سطح آالیندگی احتمالی .  12شکل 

ندارد، فقط کاهش مبتنی بر   CAPدهد. »سناریو مرجع« )خط ممتد(، که تعهد شده نشان می ای را در هریک از سناریوهای تحلیل ترانسپورت جاده 

مانده  چین( میزان انتشار باقی « )خط نقطه CAPدهد. »سناریو تعهدات مصوب  اقدامات و اهداف ایالتی و فدرال را نشان می  قوانین، دستورات، 

GHG  از زیرمجموعه آالیندگی کل را، با فرض تطبیق شدن کامل همهCAP  دهد. »بهترین سناریو تعهد مصوب  های مکتوب فعلی، نشان می
CAPخط( میزان -« )مرز نقطهGHG  مانده را، با فرض تطبیق بهترین سناریو تعهد مصوب باقیCAP   های  از هر کتگوری سیاستی در همه حوزه

  2050شده الی سال یک از سناریوهای تحلیلدهد که منطقه با هیچ دهد. این ترسیمه نشان می ، نشان می CAPنظر از تعهدات مصوب منطقه، صرف 

، اقدام و هدف جدیدی در سطح ایالتی  ه کنید که در این سناریو فرض شده است که هیچ قانون، طرزالعمل رسد. توجبه هدف آالیندگی صفر مطلق نمی 

منطقه در این    GHGهای کند. ضمناً، بعضی آالیندهشود و الزامات فعلی نیز در هیچ مقطعی از این مقطع زمانی تغییر نمی و فدرال تطبیق نمی 

 ها لحاظ نشده است. تحلیل
 
 

 

 

  
 

i    وح مربوط به اختیارات، به بخش  « مراجعه نمایید. Bو »ضمیمه    8.2برای مشاهده بحثهای مشر

 ( CAPسناریو مرجع )بدون تعهد 

 سناریو تعهد  
 CAPمصوب 

ین سناریو تعهد    بهیی
 CAPمصوب 

 گو یا دیهدر منطقه سن  GHGهای ایجادکننده این ترسیمه همه فعالیت

 شود. اقدامات احتمایل جدید محیل، ایالتی و فدرال را که ممکن است در آینده عمیل شود، شامل نیم 

 2022مرکز ابتکارات سیاستی انرژی، 

ک  
ی

ی ی
 م

ن
ن ت

یو
مل

𝐶
𝑂

2
 𝑒

 



 

 CAPبربنیاد نتایج بررسی مکمل و تقویت اقدامات کنونی برخوردار هستند.  CAPها از امکان تصویب اقدامات حوزه 

های منطقوی تصویب کنند.  را با الگو گرفتن از دیگر حوزه CAPتوانند اقدامات موثرتر های بیشتری میها، حوزه

توانند اقدامات  ها می، بیشتر حوزهGHGبر میزان انتشار  CAPمات همچنان، بربنیاد نتایج تحلیل سناریو تاثیر ترکیبی اقدا

CAP های ترانسپورت و ساختمان، تقویت کنند. این بخشها آالیندگی فعلی خود را، بخصوص در بخشGHG   فراوانی

  2035شکل نامتناسبی در سال آنها به CAP، راست(، ولی بطور اوسط میزان کاهش آالیندگی 13کنند )شکل ایجاد می

 ، چپ(. 13پایین خواهد بود )شکل 

 
، در سال  CAP، ناشی از اقدامات مصوب و معلق محلی GHGزدایی در مجموع میزان کاهش این چارت اوسط سهم هر راهکار کاربن .  13شکل 

از  دهد که آالیندگی ناشی دهد. چارت نشان می بر حسب منبع آالیندگی )راست( را نشان می  2016)چپ( و توزیع آالیندگی منطقوی  2035
فقط کمی   CAPشود، ولی بطور اوسط کاهش متناظر ناشی از تعهدات  ترانسپورت )آبی، طرف راست( تقریباً نیمی از آالیندگی محلی را شامل می 

بر چهار حصٔه  ها است )آبی، طرف چپ(. همچنان، تولید برق حدود یک  CAPدر  GHGبر چهار حصٔه مجموع میزان کاهش محلی بیش از یک 

ناشی   GHGکند )نارنجی تیره، طرف راست(، ولی میزان کاهش مرتبط بطور اوسط فقط کمی از نصف میزان کاهش طقوی را ایجاد می آالیندگی من

که آالیندگی مرتبط با تعمیرها ناشی از سوخت موضعی گاز طبیعی و  آنجا کمتر است )نارنجی تیره، طرف چپ(. توجه کنید که از   CAPاز تعهدات 

زدایی از ساختمان در این ستون ها نشان داده شده است تا مشخص شود که مجموع نارنجی تیره و نارنجی روشن متناظر  م کاربن تولید برق است، سه

 با سوختن گاز طبیعی در تعمیرها )نارنجی روشن( و تولید برق )نارنجی تیره( است. 
 

بربنیاد بررسی مقدماتی، شامل کردن  گذاری اقلیمی مستلزم کار بیشتر است. شامل کردن عامل برابری اجتماعی در پالن 

های معلق و مصوب مشمول محدودیت و ناسازگاری است و با عدم دقت همراه است.   CAPعامل برابری اجتماعی در 

گو،  دیهزدایی منطقه سن های کاربنهای الزم برای شناخت و رفع مشکالت برابری در همه پالیسیایجاد ظرفیت و سامان

های منطقوی برای یجاد کارگروپآوری و تحلیل داده؛ تهیه مستندات رهنمایی منطقوی و امستلزم کار بیشتری بشمول جمع 

 گذاری اقلیمی است.هماهنگی، رایزنی، پیگیری و تفتیش روند شامل کردن مساله برابری در پالن

  

محیل برحسب   اوسط سهم از کاهش 

 زدابی راهکار کاربن

 ( 2016گو )دیهمنطقوی سن GHGلست 

ه  غیر

 زدابی از کاربن

 ترانسپورت 

ه  غیر

ها کاربن  مرصف نهابی  زدابی از تعمیر
 گاز طبییع

 زدابی کاربن
 برق از تولید برق 

 ترانسپورت 
 ایجاده



 

 گو منحیث الگودیهمنطقه سن 

تواند، از طریق  زدایی منطقوی می % است، مساعی کاربن 0.08گو در آالیندگی جهانی فقط دیه که سهم منطقه سناینبا 

مقیاس و قابل تکرار، بر کاهش آالیندگی جهانی تاثیر  های ماندگار، قابل ارتباط با دیگر ذینفعان و تبادل نوآوری  ایجاد

المللی را به اشتراک  گو باید اقدامات خود را فعاالنه مشخص کند و درسهای آموخته در عرصه ملی و بین دیه بگذارد. سن

های ایاالت متحده و نقاط دیگر دنیا ای موردی دانست که دیگر حوزه لعهتوان مطا گو را می دیهسن   RDFتهیه بگذارد. 

زدایی خود استفاده نمایند. شبکه راهکارهای انکشاف  گذاری درازمدت کاربنتوانند از آن درس بگیرند و از آن در پالنمی

نموده است تا   اد »رهنما« سعیبا ایج  iالمللی، های مختلف ملی و بین، ضمن معرفی این مساعی در عرصه(SDSN)متداوم 

های تحقیقی، و فعاالن حوزه پایداری ایجاد کند و زمینه را برای درس ابزاری برای جوامع، نهادهای حاکمیتی، گروپ جعبه

 زدایی این نهادها فراهم کند. گو در اقدامات کاربندیهگرفتن از اقدامات کانتی سن

SDSN  سعی دارد تاRDF های خود معرفی کند. در شبکه  را در سه سطح افقیSDSN   کند تا می سعیRDF   و

المللی و سازمان ملل های بینها و کنسرسیوم های ملی در ایاالت متحده، گروپ های مهم آن را در جلسات و عرصه یافته

ها و  معرفی شد و فیدبک  2021در اکتوبر  Innovate4Citiesمعرفی نماید. طرز مثال، این پروژه در جریان کانفرنس 

درباره پیامدها، سازگارسازی   2022سال  IPCCهای اشتراک کنندگان در این رویداد مبنای »راپور ارزیابی« ششم دیدگاه

پذیری تغییرات اقلیمی جهانی قرار خواهد گرفت. این رویدادها فرصتی برای ارائه نتایج این پروژه و معرفی  و آسیب 

برای تهیه نقشه راه جهانی  RDFتوان از کند. با ایجاد ارتباط با این مخاطبین، میحیث الگوی جهانی فراهم میگو به دیهسن

 و راهکارهای رسیدن به صفر مطلق استفاده کرد. 

ا«  این »رهنمکند. زدایی کمک می های محلی در قسمت ایجاد چوکات یکتای کاربن زدایی منطقوی« به حوزه »رهنمای کاربن 

گذاری شناسی، مشارکت ذینفعان، پالنهای خاص درباره تدارکات، روش حاوی معلومات سابقه و اقدامات و توصیه 

زدایی خارج از  های پروژه چوکات کاربنشده در این »رهنما« برای گروپ که منابع معرفیایندرازمدت و غیره است. با 

اندازها و  شود، احتماالً رویکردها، چشم ر بستر اقتصادهای نوپا ایجاد میهایی که دایاالت متحده قابل استفاده است، چوکات 

سایت ابتکار سیاستی گذاری عملی خواهد داشت. این »رهنما« بصورت رایگان در ویبستراتیژیهای متفاوتی در قسمت پالن 

SDG  گو دیهسنUC (ttp://sdgpolicyinitiative.org/guide/h در دسترس قرار گرفته است و می ) توان از آن منحیث

های فعال در مسیر رسیدن  زدایی منطقوی و ارائه نقشه راه عملی برای حوزههای کاربنسامانی برای تسهیل ایجاد چوکات

 به اهداف صفر مطلق بهره گرفت. 

 

 

 

 

 

 
i    9و »ضمیمه    9در فصل .A ن ها« فهرست کامیل از کنشسیوم زدابی  های دیگر دارای چوکات کاربن گو و حوزه دیهالملیل که کانتی سنی امریکابی و بیر

ا شبکهیم  های مختلف همکاری کنند، ارائه شده است. ها در مقیاسهای مرتبط آنها برای انتشار یافتهتوانند با آنها ارتباط برقرار کنند و ب

http://sdgpolicyinitiative.org/guidebook/

