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 چکیده

، عايد کشورهای ميزبان در  CDMهای  روژهپزيست محيطی که در نتيجه انجام  اکِپهای  انتقال تکنولوژی
بهه حسها    اک پروتکل کيوتو پترين منافع حاصل از مکانيزم توسعه  توان از مهم گردد را می حال توسعه می

گذار،  ترکيبی از انتقال کامل از کشور سرمايه CDM. انتقال تکنولوژی بواسطه برخورداری از اعتبارات آورد
که با توجهه بهه    می باشدسازی  های موجود در داخل و نيز انتقال دانش و ظرفيت بهبود و اصالح تکنولوژی

، بهرای ايهن کشهورها از    منهدی از تکنولهوژی مطلهو     امر بهرهمشکالت اغلب کشورهای در حال توسعه در 
 اهميت بااليی برخوردار است. 

، کشورهای توسعه واژه های کلیدی: انتقال تکنولوژی، مکانیسم توسعه پاک، پروتکل کیوتو، کشورهای در حال توسعه

 یافته

 

 مقدمه

خلق ابزارها و  در کره زمين، ، دانشمند سوئدی پيش بينی کرد که فعاليتهای بشر3، سوانت آرنيوس6981سال  در

خواهد گذاشت و در نتيجه موجب گرم شدن زمين و تغيير آ  و هوا خواهد  ثيرأدر برهمکنش زمين و خورشيد ت تکنولوژيها

و بروز فجايع  هم زدن ثبات محيط زيستردر حال ب ئیآ  و هوا اتامروزه تغيير  بود، طوريکهدرست  کامالً شد. پيش گوئی او

يادی برای حمايت از محيط زيست و پروتکلهای ز 4هاموافقت نامه تصويب ند دهه اخير، شاهد چاست. در  بزرگی در کره زمين

 د، طبيعتاًنسعی در حفاظت و نگهداری از شرايط اقليمی کره زمين دار ن، که همه و همه به نوعی با ابزارهای گوناگوبوده ايم

 به محدود کردن کشورهائی می پردازد که تعادل را در جو کره زمين برهم می زنند. توافقنامه هابسياری از مصوبات اين 

قوانين بين به تصويب رسيد، با بنانهادن  ملل متحد در مورد تغيير آ  و هواکنوانسيون ل کيوتو که در راستای پروتک

فرصت بسيار مناسبی برای انتقال تکنولوژی را در اختيار کشورهای در حال توسعه از جمله ايران قرار می دهد که به  المللی

نالهای انتقال تکنولوژی گشوده ميشود، بطوريکه نه تنها هزينه های انتقال می توان ادعا نمود، فصل جديدی در کا هاکمک آن

پائينترين سطح در  ، کليد در دست، خريد تکنولوژی و غيرهمشترک اریمقايسه با روش های معمولی همانند سرمايه گذدر 
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های انتقال تکنولوژی در غالب پروژه خود قرار می گيرند، بلکه کشورهای توسعه يافته نيز تعهد می نمايند تا به حمايت از طرح

CDMهای 
بپردازند، در واقع کشورهای توسعه يافته به دليل بهره برداری که از پروژه در طی زمان اجرائی آن انجام خواهند  5

ا حمايت که نتايج تحقيق پايان نامه ای با همين عنوان و ب پژوهشاين به حمايت بيشتری از اينگونه پروژه ها می پردازند.  داد،

کشور می باشد، به بررسی اين نوع از انتقال تکنولوژی و فرصت های شرکت محترم بهينه سازی مصرف سوخت مالی و علمی 

 پيش رو در اين راستا پرداخته است.

 

 در تغیرات اقلیمی توسعه یافته کشورهای   نقش
مشخص است. تکنولوژی در دامان دانش  روزاهميت تکنولوژی به عنوان عامل اصلی و موتور توسعه اقتصادی در جهان ام

پرورش می يابد و اصوال در گذر از وادی تحقيق و توسعه می توان زمينه های کاربرد دانش در زندگی بشر را کشف و يا ايجاد 

ی ايجاد تکنولوژی نيازمند سرمايه گذاری در تحقيق و توسعه و آموزش نيروی انسانی است. نرخ سرمايه گذاری کشورها کرد.

درحال توسعه ازجمله کشور ما بر روی تحقيق وتوسعه و آموزش بسيار پايين تر از کشورهای توسعه يافته است به طوری که 

درحالی که در ، درصد از توليد ناخالص ملی را صرف اين امر کرده اند 2/9الی  2/5،کشورهای توسعه يافته 6881در سال 

درصد بودجه تحقيقات دنيا توسط  81درصد بوده است و  3/1ه کمتر از همين زمان اين رقم در سی کشور درحال توسع

  ]6[.آمريکا، ژاپن و اروپا هزينه شده است
به سادگی قابل تشخيص است، ميزان پيشرفت آنها در کنار  و پيشرفته آنچه که در نگاه اول به کشورهای توسعه يافته

يست، هر چه ميزان اين پيشرفتگی بيشتر شده باشد، ميزان جار ژی است که در صنايع گوناگون آن کشورهاسطح تکنولو

يزان انتشار گازهای % از م31زمين از سوی آن کشور بيشتر بوده است، برای مثال کشور امريکا  اقليمتغير در ايجاد آلودگی و 

از لحاظ بهره  ين کشور دنيامريکا پيشرفته ترين و صنعتی ترنهائی بر عهده دارد، در صورتيکه آگلخانه ای در سطح دنيا را به ت

  پيشرفته می باشد. گيری از تکنولوژيهای روز و

استراتژيهای  را باآينده خودشان  ندارند بجز آنکه چاره ای ،از سوی ديگر کشورهائی که داعيه توسعه و پيشرفت را دارند

ابداع و يا تنها درغالب  هاين استراتژينيازمند خلق صنايع جديدی در سطح ملی خود می باشند، ا آنها ،پيوند زنندتکنولوژی 

شرايطی که کشورهای پيشرفته با پيشرفت تکنولوژيهايشان در اقليم و جو کره زمين ايجاد  انتقال تکنولوژی محق خواهد شد.

ه ، چرا که آينده رو ب، زمينه ساز آغازی بر تصميم گيريهای بين المللی برای جلوگيری و کاهش اين رويدادها بودکرده اند

آينده زمين را به  می تواند پيشرفت کشورهای صنعتی و همچنين صنعتی شدن و توسعه يافتگی کشورهای در حال توسعه

 .اندازدخطر 

 

6کنوانسیون سازمان ملل متحد در موردتغییرات آب و هوا
  

  آ تو تغييرا می شدبه اتمسفر  اها و آالينده هگاز اندکی ازمقادير بسيار سبب انتشار قبل از انقال  صنعتی، فعاليتهای انسان 

 ،و هوائی، روال طبيعی خود را داشت. پس از انقال  صنعتی، احتراق سوختهای فسيلی، تغيير روند کشاورزی و تخريب جنگلها

 چشمگير آ  و هوا و محيط شد. اتتغييربروز موجب  ر قرار داده ويرا تحت تاث اتمسفر ورودی به طبيعی گازهای بيترک

ثابت بوده است، زمين  ن تقريباًميسال گذشته که دمای ز 9111سال اخير معلوم شده است که بر خالف  611 طیبطوريکه 

که اين گرمايش زمين دارای تبعاتی به  گرمتر از صد سال گذشته است 1/1تا  3/1شود. دمای فعلی بين  گرمتر و گرمتر می

 قرار زير است:

 افزايش سطح آ  دريا 

 گرسنگی و کمبود غذا 
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 ز بين رفتن تنوع زيستی ا 

و  کشور رسيد 651  و هوا، در ريو دوژانيرو به امضا آتغيير در مورد کنوانسيون ملل متحد  6882در ژوئن سال  از اينرو

کره  آ  و هوا رز دخالتهای خطرناک انسان د، تثبيت غلظت گازهای گلخانه ای اتمسفر در سطحی است که اآنهدف اصلی 

 ی کند. جلوگير زمين و اتمسفر

 و کاهش از طريق محدود کردن 7تطبيق سياستها و تدابير با تغييرات آ  و هوا ،تعهد اصلی طرفهای کنوانسيون

ای و حمايت از افزايش سيستمهای جذ  و ذخيره گازهای گلخانه ای است. اين تعهد شامل آماده   متصاعدات گازهای گلخانه

ای توليدی هر کشور است. کنوانسيون آ  و هوا دارای اهداف کمی و يا جدول گازهای گلخانه  سازی ملل در ارتباط با ميزان

در  2111ل سا بازه زمانی تثبيت گازهای گلخانه ای در ولی هدف کلی آن به طور خاص نميباشد، زمانبندی برای هر کشور

 . بود 6881سطح سال 

را برآورده نساخته و  2111ثبيت داوطلبانه تا سال کشورهای بزرگی مثل اياالت متحده و ژاپن هدف تاما بر خالف انتظار، 

وارد مذاکراتی برای برقراری پروتکل خاصی جهت ايجاد پايبندی به محدودسازی و يا  6885طرفهای کنوانسيون در سال 

عه کاهش گازهای گلخانه ای شدند. تصميم گرفته شد که در دور اول اين پروتکل، مذاکراتی برای محدود سازی کشورهای توس

پيرامون کنوانسيون ملل متحد در مورد آ  و  9يافته از جمله کشورهای کمونيست سابق صورت گيرد. مذاکرات پروتکل کيوتو

ای شدند.   شش گاز گلخانه هشصورت گرفت و طی آن کشورهای صنعتی از نظر قانونی پايبند به کا 6887دسامبر  66هوا در 

 ، اکسيد نيتروژن(=26GWP) نتا، م(=6GWP) اکسيدکربن د از: دیای تحت اين پروتکل عبارتن خانهلگاز گ شش

(361GWP=)هيدروفلوروکربنها ، (641-66711GWP=) پرفلوئوروکربنها ،(2111-51111GWP=)   هگزافلورايدسولفور و 

(23811GWP=). شورها به دو دسته تقسيم گرديدند.در آنجا بود که ک 

 

 2و طرفهای گروه  1طرفهای گروه 

يافته و صنعتی متعهد به کاهش انتشار و کشورهای  شامل کشورهای توسعه Annex1کل کيوتو کشورها به دو گروه اصلی در پروت

Annex2  اند. بر  گونه تعهدی برای آنها در نظر گرفته نشده، تقسيم شده شامل کشورهای در حال توسعه که در حال حاضر هيچ

  2/5ای خود را حداقل به ميزان  د گرديدند که سطح کلی انتشار گازهای گلخانهمتعه Annex1اساس اين پروتکل، کشورهای صنعتی 

پروتکل، اعضای متعهد را جهت  2ضمن آنکه ماده  [.62]برسانند 2119-2162طی دوره  6881تر از سطح انتشار سال  درصد پايين

سازی مصرف انرژی، استفاده بيشتر از  ير بهينهدستيابی به تعهدات کاهش انتشار خود در سطح ملی، به در نظر گرفتن اقداماتی نظ

داری و کشاورزی و حفاظت و گسترش منابع  های جنگل های جديد، اصالح روش های تجديد پذير، توسعه وگسترش تکنولوژی انرژی

ر ماليات بر ها و اقدامات مختلفی نظي تشويق نموده است. همچنين اين کشورها سياست 8ها ای يا چاهک کننده گازهای گلخانه جذ 

نمايند که البته تعهدات  ها و برنامه تجارت انتشار در سطح ملی را پيگيری می نامه های بهبود تکنولوژی، تدوين نظام کربن، برنامه

الزم به ذکر است که اين پروتکل در صورتی در حالت اجرايی قرار [. 63]کشورهای مختلف صنعتی بر اساس پروتکل متفاوت است

درصد انتشارات را دارند، آن را به رسميت بشناسند. در سال  55درصد از اعضای کنوانسيون که بيش از  55اقل گرفت که حد می

رسماً عضويت  6394با پيوستن روسيه به پروتکل کيوتو، اين پروتکل در حالت اجرايی قرار گرفته است. ايران نيز در آذر ماه  2115

 [64در پروتکل کيوتو را پذيرفته است.]
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 2و گروه  1طرف های گروه  - 1جدول 

 
 

 

 مکانیسم های انعطاف پذیر
را به تحقق بخشی از تعهداتشان از طريق سه که همان کشورهای توسعه يافته می باشند  6، اعضای ضميمه پروتکل کيوتو

زينه سنگينی را بر کشورهای انجام تعهدات پروتکل کيوتو که ه م هانمود. از طريق اين مکانيس رهنمون مکانيسم انعطاف پذير

تواند بخشی از کاهش توليد گازهای  يک کشور می لذا در اين پروتکل کاهش ميدهد، نمود تحميل می (Annex1)توسعه يافته 

 گلخانه ای خود را در کشور ديگر و يا از طريق خريد امتيازات کشور ديگر محقق نمايد.

 :عبارتند از سه مکانيسم اين 

 61نشرتجارت  -

 66شراکتی یاجرا -

 62مکانيسم توسعه پاک -

 

 مکانیسم توسعه پاک
 :بدين شرح است  که هدف آناشاره دارد پاک توسعه مکانيسم بر پروتکل کيوتو،  62ماده 

 شرکت در توسعه پايدار کشورهای در حال توسعهالف( 

يله انتقال تکنولوژی های بوس آنهاکاهش نشر هدف ا ه سازیبرآوردتحت پروتکل کيوتو برای  6کمک به کشورهای گروه  ( 

 پاک زيست محيطی
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 و میهوتهانه ای تحت پروتکل کيهامه کاهش گازهای گلخه، کشورهائی که خود را هدف برنمکانيسم توسعه پاکبه کمک 

( که برنامه 6اعضای غير ضميمه مين مالی پروژه های کشورهای در حال توسعه )أتوانند در ت می ،(6اعضای ضميمه ) دانند

و انتقال تکنولوژی های  توسعه پايداراستراتژيهای راستای  در ازهای گلخانه ای ندارند، شرکت کنند. اين پروژه ها بايدکاهش گ

توليد گازهای گلخانه ای را درکشورهای ميزبان کاهش دهند. برای دستيابی به اين هدف، امکان  ،پاک زيست محيطی

شش گاز گلخانه ای  هششورهای صنعتی از نظر قانونی پايبند به کاکوجود دارد.  6 اعضای ضميمه خريداری پروژه توسط

، دی 2162تا  2119طی سالهای  تاکه کشورهای توسعه يافته، متعهدند  . در مصوبات پروتکل کيوتو الزام شده استشدند

زان اين گازها ميتا  بشر را بطور جداگانه و يا گروهی کمتر از مقدار تعيين شده برای هر کشور نگهدارند اکسيد کربن ساخت

 باشد. 6881% کمتر از سطح سال 5حداقل 

 

 مزایای استفاده از مکانیسم توسعه پاک برای ایران

طی سالهای ( متعهد شده اند 6بر اساس پروتکل کيوتو، کشورهای توسعه يافته و با اقتصاد در حال گذر )اعضای ضميمه 

و يا گروهی کمتر از مقدار تعيين شده برای هر کشور نگهدارند تا  بطور جداگانهخود را ، دی اکسيد کربن 2162تا  2119

تامين منابع "تعهد ويژه ای نسبت به اين اعضا   بر اين اساس، باشد. 6881% کمتر از سطح سال 2/5زان اين گازها حداقل مي

 .( دارند6ضميمه ر از غياعضای کشورهای در حال توسعه ) در "انتقال تکنولوژی الزم"و همچنين  "مالی جديد و اضافی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )ميليارد تن( 6885تا  6851ميزان انتشار دی اکسيد کربن بين سال های  -6شکل 

 

همانگونه که در باال نيز ذکر شد، هدف از اجرای پروژه های مکانيزم توسعه پاک، کمک به کشورهای در حال توسعه در 

ايران به شمار می آيد.  ين امر مزيتی برای کشور ميزبان همانندو ا تکنولوژی می باشد از طريق انتقالدستيابی به توسعه پايدار 
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پس بطور کلی بايد در هر پروژه مکانيسم توسعه پاک، معيارهای توسعه پايدار آن کشور رعايت شوند که از جمله آن معيارها 

 می توان موارد زير را نام برد.

د بنا به داليلی نظير پايين بودن نی که در بخش انرژی کشورمان مطرح می شوخيلی از پروژه هاي معیارهای اقتصادی؛ .6

در نتيجه با استفاده از اين مکانيسم می توان   د،نانرژی، از توجيه اقتصادی قابل قبولی برخوردار نمی باش هایقيمت حامل

اده از پروژه های مکانيسم توسعه پاک بودجه مورد نياز برای انجام پروژه ها را کسب نمود. بطور کلی می توان گفت، استف

 برای کشور اعتبار مالی به همراه خواهد داشت.

، انتقهال تکنولهوژی می باشد. در 6يکی ديگهر از روش های اجهرای تعههدات برای ضميمه  معیارهای تکنولوژیکی؛ .2

وژی به کشورهای درحال توسعه بستری مناسب برای انتقال دانش فنی و تکنول  نتيجه استفاده از مکانيسم توسعه پاک،

اين شيوه هم اکنون به عنوان يکی از رايجترين روشها برای انتقال تکنولوژی به حسا  می آيد، چرا که از اين  است.

طريق هم از مزايای مالی ميتوان بهره برداريهای زيادی کرد، هم از انتقال تکنولوژی با حمايت های کشور صاحب 

 تکنولوژی  بهره مند شد.

پروژه هايی سرمايه گذاری می کنند که ميزان کاهش  در ،6اصوال کشورهای عضو ضميمه  معیارهای زیست محیطی؛ .3

استفاده از اين مکانيسم سبب کاهش اثرات   انتشار آالينده های آن نسبت به پروژه های مشابه بيشتر باشد. درنتيجه،

 زيست محيطی منطقه ای و درنهايت جهانی خواهد شد.

می توان به ايجاد فرصت های شغلی، درآمدزائی و  از جمله اثرات اجتماعی اجرای اين پروژه ها، ی اجتماعی؛معیارها .4

 ]2[د.نمواشاره  ال تکنولوژی حاصل ميشود، قساير شرايطی که از طريق انت

 

CDM کند؟ چگونه عمل می 
در يک کشور در حال توسعه سرمايه گذاری تواند در يک پروژه  می (6)ضميمه  يک سرمايه گذار از يک کشور توسعه يافته

، امکان کاهش گازهای CDMنحويکه بدون اين سرمايه گذاری و بکارگيری روش ه ب ،مين مالی آن را بعهده گيردأکند و يا ت

از طريق اين  تواند برای کاهش گازهای گلخانه ای خانه ای تا اين حد وجود نداشته باشد. در آنصورت سرمايه گذار میلگ

ن در راستای اهداف آ  و از که به اعتبار کربن معروف است ،، اعتبار خاصی دريافت نمايدايه گذاری و انتقال تکنولوژیسرم

 .پروتکل کيوتو استفاده نمايد

يک شرکت فرانسوی در نظر دارد توليد گازهای گلخانه ای خود را در راستای تعهدات کشور فرانسه در قالب پروتکل  مثالً

در هند  63گازبرای ساخت يک کارخانه جديد بيو هد، به جای اينکه اين فعاليتها را در فرانسه انجام دهد، شرکتکيوتو کاهش د

 کند و سيسات با سوخت فسيلی در هند جلوگيری میأنمايد. اينکار از ساخت ت که قادر به سرمايه گذاری نيست اقدام می

د. که در نهايت منجر به کاهش توليد گازهای گلخانه ای در ده مصرف برق توليدی اين کارخانجات را کاهش می همچنين

کند و از آن برای کاهش گازهای گلخانه ای در  اين کاهش اعتباری دريافت می شود. سرمايه گذار فرانسوی به ازاء هند می

ت: چهار مرحله نشان داده شده است و دارای هفت مرحله اساسی اس 2در شکل  CDMسيکل پروژه  نمايد.می فرانسه استفاده 

 اول قبل از پياده سازی پروژه و سه مرحله آخر حين عمر پروژه است. 

 

                                                           
13
 Biogas 
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 ]CDM ]3سيکل پروژه برای   -2شکل

 

 انتقال تکنولوژی از طریق مکانیزم توسعه پاک
ريان برای به ج CDMبرد، مجريان طرح  سر می های ابتدايی خود به در کشورمان در مراحل و گام CDMاز آنجاکه اقدامات 

های مالی با مشکالت و موانع زيادی مواجه خواهند بود. بنابراين يافتن منابع مالی و  بدون حمايت CDMانداختن فرآيند طرح 

باشد. با نگاهی به سوابق اجرائی در زمينه  متمرکز باشند، بسيار حياتی می CDMهای  های بالعوض که بر روی طرح سرمايه

سازمان مجری جهت ی در سالهای گذشته توسط سازمان محيط زيست به عنوان کارگاههای علم، CDMفرهنگ سازی 

هايی  های بالقوه، برگزار شد. پس از چندين سال تدارک و مذاکره، پيشرفت و سرمايه CDMو طرفداران گردآوردی اساتيد 

برای  CDMيب پروژه های تعريف و  تصو و همچنين اما آنچه که اهميت دارد سرعت اجرائی کردن اين فرايندصورت گرفت و 

 6319تعداد  آنچه که حقيقت دارد اين است که تا تاريخ انجام تحقيق می باشد.بهره برداری هر چه سريعتر از اين مکانيسم 

از اين تعداد متعلق به  بخش صنعت و عمدتاً تغيير  4/54بخش مختلف، در سطح جهان تعريف شده است که  65و در  CDMپروژه 

در هيئت اجرائی به  CDMپروژه در زمينه  درصد به بخش نفت و گاز اختصاص داشته است 3/6بوده و حدود سوخت در صنعت 

با توجه به اين روند در تحقيق صورت  ،[61]ندارد CDMپروژه در زمينه  6ثبت رسيده اند، اما در اين ميان کشور ما حتی 

 زبان منتقل ميشود بررسی شده است.مي گرفته پروژه ها و تکنولوژی که از طريق تصويب آنها به کشور

 

 تکنولوژی سیکل ترکیبی

انرژی حرارتی حاصله   گازی شده و پس از احتراق، سوخت ابتدا وارد محفظه احتراق توربين  های سيکل ترکيبی، در نيروگاه

 551شوند، نزديک به  شود.گازهای حاصل از احتراق که از اگزوز توربين خارج می موجب دوران محور توربين و ژنراتور می

های بويلر که از نوع بازيافت  های سيکل ترکيبی به جای خروج، به سمت محفظه درجه حرارت دارند.اين گازها در نيروگاه

درصد و بازده 33های گازی در حدود  شوند.بازده نيروگاه باشند، هدايت شده و در توليد بخار به کار گرفته می حرارتی می
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درصد، بيشترين 55های سيکل ترکيبی با حدود  باشد. اين در حالی است که نيروگاه درصد می41يک های بخار نزد توربين

  های حرارتی دارا هستند. راندمان را در ميان انواع ديگر نيروگاه

به انتقال کامل  CDMاستراتژيهای اجرائی نيروگاههای سيکل ترکيبی يکی از پروژه هائيست که ميتوان با استفاده از 

تکنولوژی آن در بهينه ترين شرايط اميدوار بود، همه اکنون نيروگاههای کرمان و نکا از اين دست می باشند که با معيارهای 

، حتی در برخی از موارد استفاده از اين تکنولوژيها بدون حمايت مراجع معتبر مشکالتی را نيز ايجاد استاندارد فاصله داردند

 [4. ]ک خوردگی در اگزوز های خروجی نيروگاه ترکيبی خوی يکی از اين نمونه ها می باشدکرده است، تر

 

 تکنولوژی دودکش های خورشیدی
های خورشيدی ميباشد در اين سيستم  ديگر برای توليد الکتريسيته از انرژی خورشيد استفاده از برج نيرو يا دودکشتکنولوژی 

متر و تعداد زيادی  211اين صورت که با استفاده از يک برج بلند به ارتفاع حدود  شود به ها استفاده می از خاصيت دودکش

شود و به  های خورشيدی که در اطراف آن است هوای گرمی که بوسيله انرژی خورشيدی در يک گرمخانه توليد می گرم خانه

 شود. ها قرار دارد، هدايت می طرف دودکش يا برج که در مرکز گلخانه

م بعلت ارتفاع زياد برج با سرعت زياد صعود کرده و با عث چرخيدن پروانه و ژنراتوری که در پايين برج نصب اين هوای گر

کيلومتری جنو   611شود هم اکنون يک نمونه از اين سيستم در  گردد و بوسيله اين ژنراتور برق توليد می است می شده

طرح نيروگاه دودکش خورشيدی  نيز در حال حاضر در استراليا، رسد متر می 211ارتفاع برج آن به مادريد احداث گرديده که 

 [. 5]مگاوات در مرحله طراحی و اجرا است 211با ظرفيت 

ساده و قابل  در آنها های ارايه شده پذير از کاربرد وسيعی برخوردار شوند بايد که تکنولوژی انرژيهای تجديد ماگر بخواهي

وسعه يافته نيز مشکالت فنی به همراه نداشته باشد و بتوان از منابع محدود مواد خام آنها اعتماد بوده و برای کشورهای کمتر ت

نيز استفاده کرد. در مرحله بعدی نيز بايد به آ  زياد نياز نداشته باشد. تکنولوژی دودکش دارای اين شرايط است. بررسيهای 

مگاوات( ساخته شوند، قيمت برق  611بزرگتر يا مساوی اقتصادی نشان داده است که اگر اين نيروگاهها در مقياس بزرگ )

. اين موضوع کافی است که است که امروزه برای توليد برق بکار گرفته ميشوند یئتوليدی آنها قابل مقايسه با برق نيروگاهها

 CDMروژه های پتوان انتظار داشت که  بتوان انرژی خورشيدی را در مقياسهای بزرگ نيز به خدمت گرفت. بر اين اساس می

 . در اين زمينه از حمايت مالی خوبی برخوردار شوند

محيطی کيوتو پس از پيوستن روسيه و عضويت ايران در اين معاهده، بنظر  با توجه به اجرايی شدن معاهده زيست 

وشها جهت حصول به هترين ريکی از ب ای بود. رسد که بايد به دنبال راههايی جهت کاستن از ميزان انتشار گازهای گلخانه می

پذير است و در اين راستا برای کشورهای در  استفاده از انرژيهای تجديدو دستيابی به تکنولوژی های نوين جهانی  اين هدف

اينگونه طرحها با استفاده از اعتبارات تعيين شده در معاهده  دودکش خورشيدی را معرفی کرد.تکنولوژی حال توسعه ميتوان 

چون بسياری از سازمانها و کشورها حاضرند  قابليت اجرائی شدن را دارند.المللی  رات ديگر سازمانهای بينحتی اعتبا و کيوتو

 [.1] را به کشورهای داوطلب اعطا کنند کمکهايی جهت استفاده از نتايج و نيز توسعه اينگونه فناوريها،

 

 بادی هایمزرعه توربین
برای نيروگاه های گازی و بخاری باشند. مطالعات و محاسبات انجام شده در د جايگزين مناسبی نمی توانبرق مولدهای بادی 

سايت مناسب(  45)شامل بيش از  منطقه از کشور 21زمينه تخمين پتانسيل انرژی باد در ايران نشان داده اند که تنها در 

ت می باشد و اين در شرايطی مگاوا 1511%، در حدود 33ميزان ظرفيت اسمی سايتها، با در نظر گرفتن يک راندمان کلی 

از  . در توربينهای بادی،[7]مگاوات می باشد 34111است که ظرفيت اسمی کل نيروگاه های برق کشور، )در حال حاضر( 

 .می گردد استفادهبه انرژی الکتريکی تبديل انرژی مکانيکی انرژی جنبشی باد به انرژی مکانيکی و سپس  تکنولوژی تبديل
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باشد. پتانسيل قابل بهره  5/1الی   25/1رژی باد وقتی ممکن است که متوسط سرعت باد در محدوده استفاده فنی از ان

مگاوات  41ژول( برآورد گرديده است که از اين مقدار 6169اژول معادی مگگاژول )هر م 661برداری انرژی باد در جهان 

از مزايای استفاده از اين انرژی عدم نياز  اشد.ه.ش.( در جهان می ب 6392ميالدی) 2113ظرفيت نصب شده تا اواخر سال 

، نسبت به انرژی فسيلی کمتر انرژی بادميزان نسبی دسترسی توربين بادی به سوخت، تامين بخشی از تقاضاهای انرژی برق، 

ندين مگاوات(، تنوع بخشيدن به منابع انرژی و ايجاد سيستم پايدار انرژی، قدرت مانور زياد در بهره برداری) از چند وات تا چ

نداشتن آلودگی محيط زيست می باشد، پروژه های توربين بادی نيز از جمله طرحهائی هستند که اعتبارات عدم نياز به آ  و 

پروتکل کيوتو را ميتوانند به خود اختصاص دهند، تکنولوژيهای پيشرفته توربين های بادی در آ  در کشور آلمان و دانش فنی 

به اجرا در آمده است، چيزی است که از طريق  2119در ماه آگوست سال ميليون يوروئی  691ای  آن که با تخصيص بودجه

کشورهای در حال توسعه ای همانند ايران قرار بگيرد، کشور آلمان يکی از اعضای  در اختيارمی تواند مکانيزم توسعه پاک 

ر چين تحت قوانين پروتکل کيوتو به اجرا درآورده ضميمه يک کنوانسيون می باشد که پروژه هائی از اين دست را در کشو

 يکی از پروژه های موفق در سايز بزرگ در اين زمينه است. (2بادی شانگهای )فاز  هایمزرعه توربين  طرحاست، 

 در صدر کشورهای توليد کننده برق از انرژی بادیبرق از توربين های بادی، هزار مگاوات  22 توليد آلمان بااز سوی ديگر 

درصد در رديف های بعدی قرار دارند. در حال  3و  1، 9، 65، 61قرار دارد و آمريکا، اسپانيا، هند، چين، دانمارک به ترتيب با 

هزار مگاوات برق از طريق سيستم انرژی بادی توليد می شود. آلمان به عنوان يکی از  85جهان حدود  سطح حاضر در

درصد از انواع زغال  21درصد از گاز،  22از کل انرژی مورد نياز خود را از نفت، درصد  34مهمترين کشورهای صنعتی جهان، 

باد در  توليد انرژی تکنولوژی درصد از انرژی های تجديدپذير تامين می کند. 7درصد از نيروگاههای هسته ای و  66سنگ، 

ر است، مکانيسم توسعه پاک شرايطی را فراهم که تکنولوژی آن تنها در اختيار اين کشو آ  از فناوريهای بسيار پيشرفته ايست

 [9کرده است تا کشورهای در حال توسعه از اين شرايط بهره برداری نمايند]

 

 تکنولوژیهای زیست توده

 باشهد و محسو  می شود و هر موجود زنده که قابليت رشد و نمو داشته  پذير يکی از منابع مهم انرژيهای تجديد 64زيست توده

ن طبيعی شامل جنگلها، اجزاء گياهان، برگها، موجودات زنده اقيانوسهها، زائهدات حيهوانی، پسهماندهای شههری و      مبنای قواني اب

می شود. اين مواد قابليت ذخيره انرژی در خود را دارا می باشند. در واقهع در خهالل پديهده    ارتباط پيدا کند، اطالق غذايی و ... 

و هوا توسط انرژی خورشيدی در گياهان ذخيره می شود و باعهث رشهد و نمهو    فتوسنتز، دی اکسيد کربن از طريق آ  و خاک 

آنها می گردد اين انرژی خورشيدی در مواقع مصرف، قابليت تبديل به انرژی را دارا می باشد. زيست توده قابليهت توليهد بهرق،    

شد. زيست توده سهم بزرگهی در ميهان   حرارت، سوختهای مايع، سوختهای گازی و انواع کاربردهای مفيد شيميايی را دارا می با

توليد انرژی از منابع زيست توده )همانند سوختهای فسيلی( بهه منظهور    دارا می باشد. تجديد پذير راديگر انواع منابع انرژيهای 

در توليد الکتريسيته و حرارت می باشد. منابع زيست توده يکی از قديمی ترين منابع انهرژی در جههان مهی باشهد. ايهن منهابع       

صورت استفاده مستقيم قابليت توليد حرارت را دارا می باشند. و در صورت توليد بيوگاز قابليت استفاده در موتهور ژنراتورهها يها    

 پس از توليد بخار آ  در توربين ژنراتورها را جهت توليد برق دارد. 

های انجام  با وجود تمام تالش ،سازی در سطح کشور گرديده است کنترل و فراورش فاضال  چالش مشکلبرای مثال، 

 ،ها ها بايد پيموده شود، فاضال  تخليه شده از کارخانه گرفته به صورت پراکنده هنوز راه طوالنی برای رسيدن به هدفگذاری

CODاز کل غلظت  یرصدد
هوازی فاضال  فراورش شده، استانداردهای  دهد. با انتقال فناوری تخمير بی را تشکيل می 65

تواند بر  تواند برای توليد برق استفاده گردد. بنابراين اين طرح می گاز می حلی را برآورد خواهد نمود  و زيستزيست محيطی م

طرح شامل راکتور زيست گاز، سيستم توليد تکنولوژی مندی از منابع زباله ياری رساند.  حفاظت زيست محيطی به همراه بهره
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اين طرح نيز در فهرست طرحهائی است که  باشد. ه شبکه برق محلی میبرق موتور گازسوز و سيستم انتقال برق متصل ب

ی توليد برق )زيست ها برا هوازی فاضال  ، يکی از اين پروژه ها عمليات بیقرار دارد به آن اختصاص می يابد CDMاعتبارات 

در شهر تايچانگ از استان گاز( تايچانگ در کشور چين است که شرکت الکل جينتائی تايچانگ يکی از توليدکنندگان الکل 

 از اين طرح بهره برداری کرد. CDMسو بواسطه اعتبارات  جيانگ

 

 پروژه تولید همزمان برق و حرارت در نیروگاه حرارتی

در بسياری از کشورهای در حال توسعه، توليد هزمان برق و حرارت می تواند اساسی برای پروژه های بالقوه مکانيسم توسعه 

اين پروژه ها، جايگزينی بويلرهای صنعتی زغال سوز با راندمان پايين با بويلرهای احتراق بستر  تکنولوژیرد. پاک را فراهم آو

سيال چرخشی زغال سوز که با واحدهای توليد همزمان متصل هستند، می باشد. برای مثال نيروگاه حرارتی شانگ جيو در 

کنولوژی در آن صورت گرفت، اين واحد برق مورد نياز واحد تصفيه خانه استان هنان )چين( يکی از پروژه هائی بود که انتقال ت

آلومينيوم شانگ جيو را تامين می کند و اين پروژه قادر به برآوردن تقاضای بار کارخانه برای ظرفيت جديد )ظرفيت تصفيه 

 تن آلومينيوم در سال( بدون قطعی و نوسان برق را خواهد داشت. 65111

هزارتنی دی  99تريليون ژولی زغال سنگ در سال شده که اين امر منجر به کاهش   815ه جويی اين پروژه سبب صرف

% می 95اکسيد کربن در سال می شود. به سبب کاهش موثر انتشار دی اکسيد گوگرد )نرخ گوگرد زدايی بويلرهای جديد 

% کاهش می يابد و 85ار و ذرات معلق نيز تا باشد(، آلودگی های محلی و منطقه ای نيز کاهش خواهد يافت. انتشار گرد و غب

 انتشار اکسيدهای نيتروژن نيز کم خواهد شد.

 

 توسعه پایدار در سایه انتقال تکنولوژی از طریق مکانیسم توسعه پاک
 توسعه پايدار در سالهای پايانی قرن بيستم به عنوان يکی از مناظرات محوری جهان تقريباً همه عرصه های حيات بشری نظير

فقر، نابرابری، آموزش و بهداشت، محيط زيست، حقوق زنان و کودکان، آزادی ملتها و نيز صنعت و سياست و اقتصاد و 

همکاريهای بين المللی را تحت تاثير قرار داد، و به عنوان گستره ای نوين با داعيه پاسخ به مسائل خطيری که چرخه حيات و 

توسعه پايدار فرايندی تصور می شد که طی آن  ت، درعصر جديد مطرح شده است.طبيعت و نوع بشر را به مخاطره افکنده اس

جهههوامههع مختلف از شرايط اوليه عقب ماندگی و توسعه نيافتگی با عبور از مراحل تکاملی کم و بيش يکسان و تحمل 

ک از توسعه، در پرتو نقدهای دگرگههههونيههای کيفی و کمی به جوامع توسعه يافته تبديل خواهندشد. اين تلقی ايدئولوژي

توسعه روندی بود که به رغم اميدهايی  به بن بست رسيد. 6891و به خصوص در سالهای دهه  6871متنوع و بسيار در دهه 

که در دهه های گذشته به آن گره خورده بود، جز افزايش فقر و نابرابری ثمری برای کشورهای جهان سوم دربرنداشت. 

 [8]دار درواقع راه حلی بود برای معمای توسعه درشرايط متحول سالهای پايانی قرن بيستم. بنابراين، توسعه پاي
( توسعه پايدار عبارت بود از توسعه ای که نيازهای 61براساس گزارش برانت لند )کميسيون جهانی محيط زيست و توسعه 

يازهای خود به مخاطره افکند و اين که توسعه پايدار کنونی جهان را تامين کند، بدون آنکه توانايی نسلهای آتی را دربرآوردن ن

کميسيون جهانی محيط زيست، وتوسعه پايدار را اين گونه تعريف کرد:  رابطه متقابل انسانها و طبيعت در سراسر جهان است.»

ژی و تغييری توسعه پايدار فرايند تغييری است در استفاده از منابع، هدايت سرمايه گذاريها، سمت گيری توسعه تکنولو»

 [61]«.آينده سازگار باشد نهادی است که با نيازهای حال و

بالنده آنچه که مکانيسم توسعه پاک با خود به ارمغان می آورد، ايفای نقش توسعه پايداريست که امروزه در جوامع دنيا 

در دنيای که زيست محيطی از اهميت زيادی برخوردار شده است، انتقال تکنولوژی های پاک است و ترين مناظره جهانی 

باعث  به صورت روزافزونی به يک کاالی بين المللی تبديل شهههده و و تکنولوژيهای نوين و پيشرفته دانش به کمک معاصر

نههادهای بزرگ تحقيقاتی به کارخانه های توليد دانش مبدل شده اند. درپايان قرن بيستم به ويژه کميت و کيفيت  تبديل
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و دانش به طور عمده نزد ملتهای  . تکنولوژیش در اداره جوامع مدرن اهميتی غيرقابل انکار يافته استتوليد و توزيع دان

صنعتی انبار شده قرنها آن بخش که از صافی ها عبور می کند در سطح عموم به وسيله کتا  و فصلنامه و نظاير اينها منتشر 

 [11]بر ملتهای وابسته می يابدمی شود. خالصه آنکه جهان سوم در اين زمينه نيز خود را 

 

 نتیجه گیری
 :برای کشور ميزبان، در جائيکه مکانيسم توسعه پاک  مباحث مکانيسم توسعه پاک از دو جنبه قابل بررسی می باشند

به عنوان دهليزی برای ورود خارجی سرمايه گذاری و تکنولوژيهای پاک و دوستدار محيط زيست، و از سوی ديگر 

شرفته و صنعتی به گونه ای عمل می کند که امکان صدور تکنولوژيهای سازگار با محيط را از يک برای کشورهای پي

سو و همچنين اجرای تعهدات کاهش انتشار گازهای گلخانه ای را از سوی ديگر فراهم می آورد. اما نکته جالب توجه 

 مهمان و سرمايه گذار می گردد.در اين مباحث، سود آوری می باشد که از طريق اين روش انتقال عايد کشور 

  مکانيزم توسعه پاک می تواند موجب ترويج انتقال تکنولوژی، دانش و تخصص شود که منجر به توسعه ی اقتصادی

کشورهای فقير، بدون هرگونه اثر منفی بر کشورهای سرمايه دار شود. همچنين اين مکانيزم می تواند منافع 

 ر در پی داشته باشد.اجتماعی را بويژه برای کشورهای فقي

 و موقعيت کشور از نظر توسعه اقتصادی و و در وضعيت  ترديدی نيست که مصرف برق به توسعه اقتصادی می انجامد

پاک اين پروتکل، به صورت وتو و به طور خاص، مکانيزم توسعه می دهد. پروتکل کي ات زيادیتغيير ميزان رشد،

 (6887و ديگران ) 67مربوط به انرژی می شوند. فرگوسنفعاالنه موجب ترويج انتقال تکنولوژی های 

  برای اين بررسی زمينه ساز توسعه تکنولوژيهای پاکتر برای کشورهای توسعه يافته و همچنين کسب تجربه

از اين طريق می باشد، به عبارت ديگر توانائی صادر کردن تکنولوژی به و برای کشورهای در حال توسعه 

ه انتقال تکنولوژی ندارند و يا توانائی انجام انتقال تکنولوژی را دارا نمی باشند، از طريق کشورهائيکه يا تمايلی ب

CDM ميسر می گردد. 

  کشورهایAnnex B  عالوه بر استفاده از شرايط انتقال تکنولوژی امکان بهره برداری های مالی فراوانی از اجرای

 دارند. CDMپروژه های  

 سازی مصرف سوخت، سازمان حفاظت از محيط زيست،  ور با همکاری شرکت بهينهدر کش  ای که بر اساس مطالعه

UNDP  وUNDESA  انجام گرفت و ابعاد مثبت و منفی پيوستن به پروتکل کيوتو را مورد مطالعه قرار داد، ايران

 [65در سال را دارا است] CDMميليون دالر منافع حاصل از  511پتانسيل جذ  بيش از 
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