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ها در موانع و راهكارهاي رفع آن ،هاچالش )CDMسازو كار مكانيسم توسعه پاك (
  مديريت انرژي كشور

  فوق ليسانس مهندسي نفت و كارشناس ارشد شركت ملي گاز ايران 1فريد بن سعيد     
  و كارشناس آموزش شركت ملي گازايران  ليسانس مهندسي برق والكترونيك 2مريم صمديار     
  

  كيده :چ
  

كيوتو بنا نهاده شده است و منابع بسيار  پيمانيك مكانيسم همكاري بين المللي است كه تحت ) CDM( مكانيسم توسعه پاك
هاي سازگار با محيط زيست در اختيار مهمي را براي دستيابي به توسعه پايدار از طريق ترويج سرمايه گذاري در پروژه

بر اساس آمار منتشر شده توسط كنواسيون تغييرات آب و هواي سازمان ملل ايران  دهد.شورهاي در حال توسعه قرار ميك
از  هاي الزم با ثبت چهار پروژه در سازمان توسعه پاك  بين الملل  تا كنون سهم بسيار ناچيزي عليرغم برخورداري از پتانسيل

پروژه ثبت  193و  683، 1447برزيل به ترتيب با  كشورهاي چين، هند و،اين درحالي است كه برده است  اين بازار بين المللي
هاي موفق ، با تجزيه و تحليل تجربهدر اين مقاله سعي شده است . )2( اندبيشترين جذب سرمايه را به خود اختصاص داده شده

راستاي  جود درها و موانع موچالش ربط در كشور،هاي بين المللي و بررسي موارد ذيكشورهاي فوق در به ثبت رساندن پروژه
مناسب توسط  مالي منافع زيست محيطي و  داريبهره بر عدم  و در ايران  اين مكانيسمهاي مرتبط به طراحي و اجراي پروژه

راهكارهاي عملياتي ، و موانعها پس از تجزيه و تحليل چالشو شناسايي  ،الملليبيناز اين فرصت  خصوصيهاي دولتي و ارگان
  .  ارائه گردد )مديريت انرژي كشور (وزارت نفت و نيرودر  ها آنجهت رفع 

  
  
  
  

محيط  ،ايگازهاي گلخانه پيمان كيوتو، )،CERs(4)،گواهي انتشار كاهش كربن CDM(3كلمات كليدي : مكانيسم توسعه پاك 
  وزارت نيرو  وزارت نفت،، زيست

  

                                                            
1 training.nigc@gmail.com  
2 maryam_mobin.online@yahoo.com 
3 Clean development mechanism 
4 Certified Emission Reduction 
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  مقدمه :
  

رو به رشد جمعيت جهان و افزايش سطح رفاه جوامع كه با ايجاد مصارف  در دنياي امروز و عصر تكنولوژي با توجه به روند
هاي پيش به بحران و چالش ،ز آن در مسير توسعه پايدار را جديد انرژي توام بوده است، دغدغه تامين انرژي و تداوم استفاده ا

ميالدي تا دو برابر  2100علي تا سال روي بشر افزوده است .بر طبق مطالعات صورت گرفته ،نياز انرژي جهان با حفظ روند ف
افزايش يافته  c 1سال گذشته حدود 140اين در حالي است كه دماي متوسط كره زمين كه در طول . افزايش خواهد يافت

ب ) . اين ميزان افزايش موجب تغييرات آ1افزايش خواهد يافت ( c 5/8   به ميزان 2100با ادامه اين روند تا پايان سال است ،
گردد و در اين صورت حيات موجودات بر روي كره زمين با مخاطره روبرو خواهد شد ناپذير و خطرناكي ميو هوايي برگشت

هاي .بديهي است اجتناب از اين پديده ناگوار جز با اقدامات اساسي در جهت بهينه سازي مصرف انرژي و افزايش سهم انرژي
هاي زيست ، تغيير كاربري زمين و كاهش انتشار آاليندههاوگيري از تخريب جنگلجل ،تجديد ناپذير در تامين انرژي جهان

هاي زيست محيطي را ،معيار كاهش آاليندگيها و موسسات بين المللي.بر اين اساس اكثر نهادباشدمحيطي امكان پذير نمي
مجمع عمومي سازمان ملل آغاز مذاكرات مربوط به ا، در اين راست. اندهاي خود در توسعه پايدار قرار دادهمالك ارزيابي برنامه

اعالم كرد و كميته مذاكرات بين الدول ميالدي  1990ايحاد يك چهارچوب حقوقي در زمينه تغيير اب و هوا را در دسامبر سال 
يير آب و هوا در كنوانسيون تغ.،نهادينه نمودرا بمنظور تدوين اين كنوانسيون   FCCC  /INC(1كنوانسيون تغيير آب و هوا (

هاي صنعتي در سطحي كه از اي ناشي از فعاليت در اجالس ريو با هدف تثبيت غلظت گازهاي گلخانه ميالدي 1992سال 
اجرايي  ميالدي 1994و از سال شد  هاي ناشي از تغييرات اقليمي بر زندگي انسان و حيات روي زمين بكاهد، تدوينآسيب

  )3( هاي مرتبط با آن به قرار زير است:عاليتگرديد. اهم اهداف كنوانسيون و ف
  

هاي بشر بر سيستم اقليم جلوگيري اي در جو در سطحي كه از اثرات خطرناك فعاليت تثبيت غلظت گازهاي گلخانه .1
 نمايد.

  اي وضعيت ملي تغيير آب و هوا به كنوانسيون، توسط كليه كشورهاي عضو ارائه گزارش دوره .2
  اي. بصورت دوره ي جوي هااي و جذب توسط چاهك گلخانهتهيه ميزان انتشار گازهاي  .3
  اي. هاي كاهش انتشار گازهاي گلخانه تنظيم و اجراي برنامه .4
هاي مختلف انرژي، حمل و نقل، صنعت، انتقال تكنولوژي براي كاهش انتشار در بخشهاي همكاري و توسعه روش .5

  كشاورزي، جنگل و زايدات جامد و مايع. 
  هاي تطبيق با پديده تغيير آب و هوا. بين المللي درتهيه روش اي و همكاري منطقه .6
 هاي توسعه.ها و برنامه ريزيدر نظر گرفتن موضوع تغيير آب و هوا در سياست .7

 
در كيوتو ژاپن تصويب و به مدت يكسال ميالدي  1997دسامبر  11مورخ ,كيوتو در سومين اجالس اعضاء متعهدين  پيمان

ضاي كنوانسيون باز گذاشته شد. از اهداف اساسي پروتكل، ايجاد ساختار اجرايي مناسب براي حصول جهت امضاي كشورها و اع
 و انتقال كمك اي گازهاي گلخانهكنوانسيون در كاهش انتشار Iبه اهداف كنوانسيون و نيز تقويت تعهدات كشورهاي پيوست 

                                                            
1 Intergovernmental Negotiating Committee/Framework Convention on Climate Change 
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 10/4تا  8/4تاثر از آثار تغيير اقليم هستند (ماده هاي فني و مالي به كشورهاي در حال توسعه و كشورهايي كه بشدت م
  باشد.  كنوانسيون) مي
اي را  اند كه انتشار گازهاي گلخانه كيوتو متعهد شده پيمانبطور مستقل يا مشترك توسط پروتكل  Iپيوست   هر يك از اعضاء

 2008-2012هاي فته در محدوده سالاي كشورهاي توسعه يا حذف و يا كاهش دهند؛ بطوريكه ميزان انتشار شش گاز گلخانه
 پيمان Bيافته در ضميمه  كاهش يابد. تعهدات هر يك از كشورهاي توسعهميالدي  1990% زير سطح انتشار سال 5  بهميالدي 

% افزايش (جزاير كوچك) نسبت به 10% كاهش (كشورهاي اتحاديه اروپا) تا 8آورده شده است كه محدوده اين تعهدات از 
، در 2004كيوتو در اواسط ماه نوامبر سال  پيمان باشد. پروتكل كيوتو با الحاق روسيه به  مي ميالدي 1990سال  سطح انتشار

، با تصويب مجلس شوراي اسالمي و تائيد شوراي 1375اجرايي شد. جمهوري اسالمي ايران در سال  2005فوريه  16تاريخ 
به تائيد شوراي  1384كيوتو نيز در سال  پيمان. قانون الحاق ايران به نگهبان به عضويت كنوانسيون تغييرات آب و هوا درآمد

) اجباري 2008-2012كشور ما بدليل قرار گرفتن در بين كشورهاي در حال توسعه، در دوره اول تعهد ( )1(نگهبان رسيد.
 هاي توسعه يافته، مكانيسمبراي كاهش انتشارات خود ندارد. پروتكل كيوتو جهت كاهش انتشار و تسهيل انجام تعهدات كشور

 پيمانو ساير مواد تنظيم نموده است. بر اساس  12هاي مبتني بر بازار در ماده هاي انعطاف پذيري تحت عنوان مكانيسم
پذير  هاي كاهش انتشار را از لحاظ اقتصادي توجيه ها در ساير كشورها، سياست توانند با اجراي پروژه كيوتو، اعضاي متعهد مي

ها كيوتو جهت ايجاد ساختار مبتني بر بازار سه مكانيسم زير را تعبيه نموده است. اين مكانيسم پيمانبدين منظور نمايند. 
  )5( عبارتند از:

  
 1مكانيسم توسعه پاك )CDM(  
 2اجراي مشترك )JI( 

 3تجارت انتشار  )ET( 

  
خود در كاهش انتشار و هايي كه كشورهاي توسعه يافته جهت تحقق تعهدات  پروژه توسعه پاك:مكانيسم   .1

گازهاي گلخانه نمايند و به ازاي كاهش انتشار همچنين كمك به توسعه پايدار در كشورهاي در حال توسعه اجرا مي
  نمايند. دريافت مي)CER( 4، گواهي كاهش انتشاراي 

د يا هايي هستند كه با توجه به تجارب تكنولوژيكي كشورها، به منظور اجراي تعه اجراي مشترك: پروژه .2
اخذ گواهي، توسط برخي از كشورهاي صنعتي در ساير كشورهاي توسعه يافته بخصوص كشورهاي با اقتصاد در حال 

  گردند. گذر (اروپاي شرقي) اجرا مي
كيوتو متعهد به كاهش انتشار گازهاي  پيمانتجارت انتشار: همانگونه كه اشاره شد كشورهاي صنعتي تحت  .3

د مستقلي دارد)؛ در راستاي اين تعهدات اگر كشوري نتواند سهم تعهدات خود را در اي هستند (هر كشور تعه گلخانه
تواند از كشورهاي صنعتي ديگر كه بيش از سهم تعهد خود كاهش انتشار داشته است  كاهش انتشار برآورده نمايد، مي

 گويند.  مجوز انتشار را خريداري نمايد. كه اين موضوع را تجارت انتشار مي

 
  

  مسئله :بيان ضرورت 
  

                                                            
1 Clean Development Mechanism 
2 Joint Implementation 
3 Emission Trading 
4 Certified Emission Reduction 
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هاي عمل به تعهدات، سه مكانيسم انعطاف پذير تعريف كرده است  كيوتو براي كاهش هزينه پيمانهمانطور كه قبالً اشاره شد 
توانند در آن مشاركت داشته باشند.  مي كه در بين آنها مكانيسم توسعه پاك تنها مكانيسمي است كه كشورهاي در حال توسعه 

به تعريف مكانيسم توسعه پاك اختصاص دارد. طبق اين ماده، هدف از مكانيسم توسعه پاك كمك به  كيوتو پيمان 12ماده 
) جهت دستيابي به توسعه پايدار، كمك به هدف نهايي كنوانسيون و مساعدت Iكشورهاي در حال توسعه (غير ضميمه 

باشد.  مي پيمانل به تعهدات كاهش انتشار ) در جهت عمIاقتصادهاي در حال گذار و كشورهاي توسعه يافته (اعضاي پيوست 
 (CERs)اي كه منجر به صدور گواهي كاهش انتشار  هاي پروژهطبق اين مكانيسم كشورهاي در حال توسعه از فعاليت)5(

(كشورهاي  Iيابد. كشورهاي عضو پيوست  اختصاص مي CER، يك CO2برند. براي كاهش هر يك تن معادل  شوند نفع مي مي
كيوتو استفاده  پيمانها براي عمل به تعهدات خود در قبال  توانند از گواهي كاهش انتشار حاصل از اين پروژه ه) ميتوسعه يافت

دهد كه اعتبارات كاهش انتشار حاصل از اجراي  كنند. بعبارت ديگر، مكانيسم توسعه پاك به كشورهاي توسعه يافته اجازه مي
هاي الزم براي ي كنند. در عوض، كشورهاي در حال توسعه به منابع و تكنولوژيپروژه در كشورهاي در حال توسعه را خريدار

  كمك به توسعه پايدار اقتصاد خود دسترسي خواهند داشت.
هاي مكانيسم  الگوها و رويه«نهايي شده است و شامل ميالدي  2003هاي مكانيسم توسعه پاك در سال  قوانين حاكم بر پروژه 

باشد. پانزده زمينه  كنفرانس مياعضا ءو تصميمات بعدي  CDMق مراكش، تصميمات هيئت اجرائي حاصل از تواف» توسعه پاك
كه عبارتند از : صنايع اي در قالب مكانيسم توسعه پاك تعريف شده است  هاي پروژهزير ازسوي هيئت اجرايي براي فعاليت

ي, صنايع توليدي ,صنايع شيميايي، صنعت ساختمان انرژي (منابع تجديد پذير و تجديد ناپذير), توزيع انرژي ,مصرف انرژ
ها (جامد, نفت و گاز)،انتشارات فرار در توليد و مصرف انتشارات فرار از سوخت توليد فلزات، توليدات معدني، ,حمل و نقل،

  )2(شاورزي. كاري و احياي جنگل ،كانتقال و دفع پسماندها ،جنگل ،هامصرف حالل ،ها و هگزا سولفورفلورايدهالوكربن
درصد از گاز دنيا يكي از بزرگ ترين كشورهاي مصرف كننده انرژي فسيلي و  4/5درصد از نفت خام دنيا و  2/2ايران با مصرف 

اي رتبه سيزدهم را از نظر انتشار گازهاي گلخانه جهان كشور 207است و در بين  ايدر نتيجه توليد كننده گازهاي گلخانه
ميليون تن گاز دي اكسيد كربن توليد شده است و با اين روند مصرف  453در ايران  1387در سال د دهآمارها نشان ميدارد

در نتيجه ايران داراي ) 6(گيگاتن خواهد رسيد . 41ميالدي ميزان توليد اين گاز در جهان به  2030تا سال  در جهان  انرژي
ها عالوه بر كاهش دماي پاك است و با اجرايي نمودن اين پروژههاي مكانيسم توسعه پتانسيل بسيار بااليي براي تعريف پروژه

يك مسئله ملي امري ضروري  لببدين جهت پرداختن به اين موضوع در قا تواند برخوردار باشد .زمين از سود مالي فراواني مي
  باشد .و مهم مي

  
  

 (CDM)شرح مكانيسم توسعه پاك 

  
  كهاي مكانيسم توسعه پا پروژه مراحل الف ) 

 

  )4(قبل از اجرا تا صدور گواهي كاهش انتشار بايد مراحلي را پشت سر بگذارد. اين مراحل عبارتند از:  CDMهر پروژه 
  

  (PDD) 1تنطيم سند طراحي پروژه .1
 (Validation)تائيد پروژه  .2

 (Registration)ثبت پروژه  .3

 (Monitoring)پايش  .4

                                                            
1 ‐ Project Design Documents 
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 (Verification/Certification)بازبيني، صحه گذاري و گواهي نمودن كاهش انتشار  .5

 (Issuance of CERs)صدور گواهي كاهش انتشار  .6

 
  .گيرند سه مرحله اول، قبل از اجراي پروژه (مرحله طراحي) و سه مرحله بعدي بعد از اجراي پروژه(مرحله اجراء) انجام مي

  
  مورد نظر پيمان كيوتو اي گازهاي گلخانهب ) 

  
اي در باالي و باتشكيل اليه شده  هاي فسيلي صنايع مختلف توليدسوختن موادآلي و انرژيي حاصل از اي از گازها به مجموعه

باال رفتن دماي و باعث باقي بمانند در جو ي تابيده شده به سطح كره زمين كه مقداري از انرژي خورشيدشوندزمين باعث مي
اي اصلي  گازهاي گلخانه (CH4) و متان (CO2) ، دي اكسيدكربن(NO2) . دي اكسيدنيتروژنشود اطالق مي،   شوند زمين

  اي مدنظر است .در پيمان كيوتو شش گاز گلخانه هستند.
  
ارايه شده CO2  كيوتو هستند و ضريب تبديل آنها به اي كه شامل استفاده از مزاياي پيمانهاي گلخانهگاز)1(در جدول  

  )5و2( .است
  
  

 رايب تبديل آنها به گاز دي اكسيد كربن: گازهاي گلخانه اي پيمان كيوتو و ض1جدول 

  
مقدار ارزش به نسبت هر
 واحد دي اكسيد كربن

 فرمول شيميايي گاز نام گاز گلخانه اي

 CO2 دي اكسيد كربن 1
 CH4 متان 21

 N2O اكسيد نيتروژن 310
 HFCs هاهيدرو فلوركربن 11300
 PFCs هاپرفلوركربن 6500

 SF6 هگزا فلورايد 23900
 ار سنجش گازهاي گلخانه ايمعي CO2 يك اين گاز  بوده و براي هرتن كاهش CER1 شود مي صادر. 

  
  كيوتو: پيمان كشورهاي توسعه يافته و ج) 

  
كشورهاي صنعتي (استراليا ، اتريش ، بلژيك ، بلغارستان ، كانادا، كراوسي ، جمهوري چك ،دانمارك ، استوني ،  پيماناين 

، ليتواني ، لوگزامبورگ ،  ليخشتنيتايتنن ، يونان ، مجارستان ، ايسلند ، ايرلند ، ايتاليا ، ژاپن، التويا ، فنالند، فرانسه ، آلما  
موناكو ، نيوزلند ، نروژ، لهستان ، پرتغال ، روماني ، فدراتيو روسيه، اسلووني ,اسلوواكي، اسپانيا ، سوئيس ، سوئد، تركيه اوكراين 

نسبت به سال  2008-2012 هاي درصد بين سال 2/5اي خود راانتشار گازهاي گلخانهميران و امريكا )، را متعهد كرد تا 
همچنين اين كنوانسيون كشورهاي توسعه يافته  باشند .در غير اينصورت ملزم به پرداخت جريمه مي كاهش دهند. 1990

                                                            
-Certified Emission Reduction   ١   
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ذكر شده كه رشد اقتصادي وامحاء فقر  ده دراين معاه  صنعتي را ملزم به انتقال تكنولوژي به كشورهاي درحال توسعه كرد.
  )5( .اي استافزايش انتشار گازهاي گلخانه باشد كه هر دو موجب حق كشورهاي در حال توسعه مي

  
  
  
  

  كيوتو غير صنعتي و امتيازات به آنها در پيمان  شورهايكد) 
   

 
تي را براي كاهش ميزان انتشار گازهاي گلخانه غير صنع كشورهاي(CDM) مانند  هاي تشويقيپيمان كيوتو از طريق مكانيسم

انتشار  هاي كاهش ميزانها و پروژهها بتوانند از مزاياي فراوان مالي ناشي از اجراي طرحنمايد تا اين كشوراي ترغيب مي
موفق به  هاي خصوصي و يا دولتيچنانچه شركت در كشورهاي غير صنعتي، مانند ايران،.مند شوندبهره  ايگازهاي گلخانه

سازي پروژه اي شوند،پس از طي شرايطي معين، امكان مستند گازهاي گلخانه هايي در جهت كاهش اجراي طرح و يا طرح
 ملل سازمان  پاك  توسعه فرآيندت اجرائي بخش ئهاي بين المللي و ثبت آن در هيآن توسط نهاد كاهش، تائيد

(UNFCCC)1  هاي بين المللي مقدار كاهش توسط نهاد اجرائي، پروژه جهت كنترلبعد از ثبت پروژه در هيت .وجود دارد
در مرحله بعدي .گرددمي پيمان ها كنترل و سال) مقدار كاهش توسط اين نهاد 10(به مدت   سال هر در آخر  شود وميپايش 
با  )5(.كندصادر مي  (CER)  سند بين المللي كاهش ساالنه را رسمĤ تائيد و براي مقدار كاهش ساالنه يكپيمان  اجرائي هيت

هاي بازار كربن بين المللي قابل در بورس  گردد كهالمللي تبديل مي به يك اوراق بهادار بين  اين سند  ت اجرائي،ئتائيد هي
 سال تبديل مي 10هاي سرمايه گزار به مدت براي شركت  باشد و به يك درآمد قابل توجه ارزي و تضمينيخريد و فروش مي

از پرداخت جرايم  اسنادخود عمل كنند، با خريد اين  اند به تعهدات كاهشهاي صنعتي كه نتوانستههاي كشور كارخانه .گردد
توانند منبع هاي غير صنعتي هم با فروش امتيازات كاهش خود ميشوند و كشور كشور خود معاف مي سنگين زيست محيطي

  .ساله داشته باشد 10تواند اعتبار ه ميدرآمد ارزي قابل توجهي را براي خود جلب كنند ك
  

  اك در جهان هاي مكانيسم توسعه پ وضعيت كنوني پروژهو) 
 

  ان هجهاي مكانيسم توسعه پاك در  آمار ثبت و اجراي پروژه -1
  

د باشكيوتو مي پيمان ير ذهاي انعطاف پثبت شده در دبيرخانه كنوانسيون حاكي از كارآمدي مكانيسم CDMهاي تعداد پروژه
هاي ثبت شده و در  )  اطالعات پروژه3) و (2ول (اپروژه در دبيرخانه ثبت شده است.. جد 3000بطوريكه در حال حاضر بيش از 

با مقايسه  دهد. را نشان ميميالدي  2008و  2010و آگوست  حاصل از آنها را بترتيب در ماه سپتامبر CERحال ثبت و 
باشد.  هاي ثبت شده با سرعت بسيار زيادي در حال افزايش مي ود كه تعداد پروژهش هاي اين دو جدول بخوبي مشخص مي داده

ميالدي پروژه افزايش يافته كه  2308ميالدي پروژه ثبت شده به  1162ماه از  20ها در طي اي كه تعداد اين پروژه به گونه
ميليون گواهي  375روژه ثبت شده بيش از ميالدي پ 2308حاصل از اين  CERپروژه در ماه است. ميزان  57نشان از نرخ ثبت 

حاصل شود.  هاي ثبت شده ميليارد گواهي از اين پروژه 81/1بيش از  2012رود تا پايان سال  باشد و انتظار مي در سال مي
اهي ميليون گو 222ها از هاي ثبت شده حاكي از آن است كه تعداد اين گواهي هاي صادر شده از پروژهبررسي روند رشد گواهي

                                                            
1 United Nations Framework Convention on Climate Change  
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ميليون گواهي  8ميالدي رسيده است كه نشان از صدور  2010ميليون گواهي در آگوست  375ميالدي به  2008در سپتامبر 
  در ماه است.

  
  
   

  
  
  

  )2( ميالدي 2008حاصل از آنها در ماه سپتامبر  CERهاي ثبت شده و در حال ثبت و  اطالعات پروژه - 2جدول 
  

 
Annual Average 
CERs 

Expected CERs until end of 2012 

CDM project pipeline: > 4200 of which: N/A > 2،700،000،000 

1162 are registered 222،803،546 > 1،310،000،000 

60 are requesting registration 14،436،618 > 60،000،000 

  
  )2( ميالدي 2010در ماه آگوست حاصل از آنها  CERهاي ثبت شده و در حال ثبت و  اطالعات پروژه - 3جدول 

  

   
Annual Average 
CERs 

Expected CERs until end of 2012 

CDM project pipeline: > 4200 of which:  N/A  > 2،900،000،000  

2308 are registered  375،126،217  > 1،810،000،000  

43 are requesting registration  5،095،899  > 10،000،000  

  
هاي ثبت شده با سرعت بسيار زيادي در حال افزايش  شود كه تعداد پروژه هاي اين دو جدول بخوبي مشخص مي با مقايسه داده

پروژه افزايش ميالدي  2308پروژه ثبت شده به ميالدي  1162ماه از  20ها در طي اي كه تعداد اين پروژه باشد. به گونه مي
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 375پروژه ثبت شده بيش از ميالدي  2308حاصل از اين  CERژه در ماه است. ميزان پرو 57يافته كه نشان از نرخ ثبت 
هاي ثبت شده  ميليارد گواهي از اين پروژه 81/1بيش از  2012رود تا پايان سال  باشد و انتظار مي ميليون گواهي در سال مي

 222ها از از آن است كه تعداد اين گواهي هاي ثبت شده حاكي هاي صادر شده از پروژهحاصل شود. بررسي روند رشد گواهي
 8رسيده است كه نشان از صدور ميالدي  2010ميليون گواهي در آگوست  375به ميالدي  2008ميليون گواهي در سپتامبر 
  ميليون گواهي در ماه است.

  
 در حال توسعه  كشورهايهاي ثبت شده توسط  آمار پروژه -2

  
كشور از كشورهاي در حال توسعه اقدام به  71 )13/04/1390(دهد كه تاكنون ن ميثبت شده نشا CDMهاي  نگاهي به پروژه
دهد. در  را نشان مي هاي ثبت شده ) سهم كشورهاي مختلف در ثبت پروژه1اند. شكل ( نموده CDM   پروژه3224تعريف و ثبت 

اند.  در صدر اين كشورها قرار گرفته پروژه ثبت شده 193و  683، 1447حال حاضر كشورهاي چين، هند و برزيل به ترتيب با 
 و 54با  فيليپين ،پروژه  53،تايلند با 58پروژه ،كره جنوبي با  62،ويتنام با  69 ، اندونزي93 ، مالزي127 كشورهاي مكزيك

  د.پروژه در رتبه چهل و پنجم قرار دار 4و كشور ما ايران با هاي بعدي  نيز در رتبهپروژه  49شيلي با 
  

 هاي كاهش انتشار صادر شده براي كشورهاي در حال توسعه يآمار گواه -3

  
ساليانه حاصل از  CERهاي مكانيسم توسعه پاك، ميزان  يكي ديگر از معيارهاي نشان دهنده سهم كشورهاي مختلف در پروژه 

ساليانه حاصل از هاي گواهيدرصد از كل  27/60باشد. با اين نوع تقسيم بندي، كشور چين با  هاي ثبت شده هر كشور مي پروژه
هاي گواهي در سال). دليل سهم باالي چين در  CERميليون  220هاي ثبت شده در صدر قرار گرفته است (حدود  پروژه

% از 68/11باشد. كشور هند با  هاي بزرگ مقياس مي هاي ثبت شده،تمركز اين كشور بر ثبت پروژه حاصل از پروژهكاهش انتشار 
بندي، كشورهاي برزيل،  هاي ثبت شده رتبه دوم را به خود اختصاص داده است. در اين رتبه صل از پروژههاي ساليانه حايگواه

  ).2هاي بعدي قرار دارند. (شكل كره جنوبي، مكزيك، مالزي و.... در مكان
  

  
  

  )2(هاي ثبت شده مكانيسم توسعه پاك  سهم كشورهاي مختلف در حال توسعه از تعداد پروژه - 1شكل 
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  )2( ت شدههاي ثب سهم كشورهاي در حال توسعه از گواهي كاهش انتشار ساليانه حاصل از پروژه - 2شكل 

  
 پيمان كيوتو  صنايع مختلف از ميزان استفاده از امتيازاتسهم   -4

  
در  شكل  اي در قالب مكانيسم توسعه پاك تعريف شده است .هاي پروژهاشاره شد پانزده زمينه براي فعاليت "قبال همانطور كه

بيشترين سهم را از  ميزان استفاده از امتيازات درصد  37/62با هاي تجديد پذير و ناپذير انرژي كه صنعت  نماييدمشاهده مي3
  اند .هاي بعدي قرار گرفتهرا به خود اختصاص داده است و صنعت دفع پسماند و صنايع توليدي در رتبهكيوتو پيمان 

  

  
  

  )2( پيمان كيوتو نمودارسهم صنايع گوناگون از ميزان استفاده از امتيازات : 3شكل 
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كه از  و دفع پسماندصنعت انرژي (تجديدپذير و تجديد ناپذير )با وجود اينكه فوق متوجه خواهيم شد به نمودارهاي توجه با 

اما با اين وجود  را دلرند،هاي مكانيسم توسعه پاك پروژه نقش را دربيشترين  ,آيند هاي ايران نيز به شمار ميترين پتانسيلمهم
كه ما  اين بدين معني است كه را كسب نموده است و  45مقام  در حال توسعه  كشور 71پروژه از بين  4با ثبت فقط ايران 

در ا در راستاي جذب سرمايه از اين بازار بين المللي ر اي شايستهجايگاه مناسب هاي پتانسيلبرخورداري از نتوانستيم عليرغم 
   داشته باشيم .جهان 

  
  )  (CDMي مكانيسم توسعه پاك هاايران و پروژه  
  
 پتانسيل بسيار بااليي  داراي واين پيمان  كشور ما ايران جزو نخستين كشورهاي امضا كنندهاشاره شد  "همانطور كه فبال  

آوري گازهاي همراه نفت در جمع-1فقط موفق به ثبت چهار پروژه با عناوين : اما تا كنون باشديطرح م استفاده از اين براي
جايگزيني گاز طبيعي  -3جايگزيني گاز طبيعي به جاي مازوت در كشت و صنعت امام خميني -2ميادين نفتي نوروز و سروش 

دعبل خزايي در  جايگزيني گاز طبيعي به جاي مازوت در كشت و صنعت -4به جاي مازوت در كشت و صنعت سلمان فارسي 
در دو وزارت  هاي از دست رفتهاينجا به برخي از فرصترده است. در استفاده شاياني از اين پيمان نكاستان خوزستان ، شده و 

كشورمان سرمايه هنگفتي را به و براي مكانيسم توسعه پاك استفاده نمايداز مزاياي  ندتوانستمي نيروكه و خانه مهم نفت
  .شود مياشاره ،ارمغان بياورند

  
 هاي از دست رفته در وزارت نيرو فرصت -1

  
استفاده از مزاياي  پتانسيل باشد كه هاي زيادي انجام شده و يا در دست اجرا ميعليرغم اينكه در اين وزارت خانه پروژه

تعددي كه در ادامه بيان خواهد شد تا كنون حتي يك پروژه از طرف اين را داشتند، ولي به دليل موارد م مكانيسم توسعه پاك
هاي تركيبي و ها را مي توان در دوبخش كلي سيكلبين الملل ثبت نشده است اين پروژه توسعه پاك  وزارت خانه در سازمان

  . عنوان كرد هاي تجديد پذير انرژي
  

  )8و7( تركيبي هاي از دست رفته در بخش سيكلفرصتتعدادي از الف )
  
شود. توليد بخار جهت به در يك نيروگاه سيكل تركيبي توليد انرژي (برق) توسط توربين ژنراتورهاي گازي و بخاري حاصل مي 

هاي بخاري توسط بويلرهاي بازياب حرارتي ،كه دماي مورد نياز خود را (جهت گرم شدن) از هاي توربينگردش درآوردن پره
ها عموماٌ از سيستم خنك كننده خشك گيرد. در اين نيروگاهزوز توربين گازي تأمين نموده انجام ميهدايت گرماي خروجي اگ

هاي در زير به تعدادي از  طرح. شودو يا تر جهت خنك كردن آب حاصل از چگالش بخار خروجي از توربين بخار استفاده مي
  1شود .مان كيوتو را داشته و دارند آورده ميسيكل تركيبي در وزارت نيرو كه شرايط  استفاده از مزاياي پي

  
  مگاوات،  160نكا به ظرفيت نيروگاه سيكل تركيبي طرح  
  مگاوات 160نيروگاه سيكل تركيبي يزد به ظرفيت طرح  
  مگاواتي  160واحد  3در   نيروگاه سيكل تركيبي كازرون طرح   
  واحد  4نيروگاه سيكل تركيبي كرمان در طرح  

                                                            
  گردد.وجزئيات بصورت جدول به پيوست مقاله ارائه ميشود اشاره مي ها در اينجا فقط به كلياتبه دليل تعداد زياد پروژه-  ١

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 مجري: هم انديشان انرزي كيميا                 1392اسفند  15پنجمين كنفرانس انرژيهاي تجديدپذير، پاك و كارآمد       

   88671676 – 021     www.Renewenergy.ir                    

  واحد 6تركيبي دماوند در  نيروگاه سيكلطرح  
  مگاواتي  160نيروگاه سيكل تركيبي آبادان در دو واحد طرح  
  واحد  2نيروگاه سيكل تركيبي سنندج در طرح  
  مگاواتي 160واحد  3در سيكل تركيبي اروميه  نيروگاهطرح  
  هاي سيكل تركيبي شيروان با دو واحد نيروگاهطرح  
  واحد 3 هاي سيكل تركيبي جهرم بانيروگاهطرح 

 سبالن در اردبيل  هاي سيكل تركيبيطرح نيروگاه  
 استحصال گاز دي اكسيد كربن در نيروگاه بعثت  طرح 

  
  

  )8و7(:هاي تجديد پذير هاي از دست رفته دربخش انرژيتعدادي از فرصتب ) 
  

هاي تجديد باشند انرؤييد و پاك مي,زيست توده ,زمين گرمايي ,آبي ,اقيانوسي كه قابل تجد به منابع انرژي مانند باد ,خورشيد
اي كه هاي تجديد ناپذير مانند نفت ,گاز ,ذغال سنگ و هستهاز آنجايي كه با جايگزيني اين منابع بجاي انرژي .پذير گويند

انيسم اي را كاهش داد و از مزاياي مكتوان انتشار گازهاي گلخانهكنند مياي ميايجاد آلودگي زيست محيطي و گازهاي گلخانه
  شود .ها اشاره ميتوسعه پاك برخوردار شد ،در ادامه به برخي از اين طرح

 25 ميليون تن گاز دي اكسيد كربن   23كه پتانسيل جلوگيري از انتشار  اجراشده و يا در دست اجرا  طرح برق آبي
   4مانند سد كارون  را دارند .

 نيروگاه خورشيدي يزد دو واحد گازي هر كدام به ظرفيت د ماننهاي خورشيدي اجراشده و يا در دست اجرا نيروگاه
و نيروگاه  مگاوات 17احد خورشيدي به ظرفيت مگاوات و يك و 132مگاوات، يك واحد بخاري به ظرفيت  159

  خورشيدي مشهد 
 و مشهد مانند نيروگاه زيست توده شيراز اجراشده و يا در دست اجرا  هاي زيست توده نيروگاه  
 هاي منجيل و شاهرود مانند نيروگاهاجراشده و يا در دست اجرا  بادي  هاينيروگاه  
 سبالن و مشكين شهر  مانند نيروگاهاجراشده و يا در دست اجرا  هاي زمين گرمايي نيروگاه 

 هاي هيبريدي انجام شده و يا در دست اجرا نيروگاه 

  
 هاي از دست رفته در وزارت نفت فرصت -2

  
باشد و تا كنون تنها توانسته است يك پروژه را درسازمان هاي فراواني مينند وزارت نيرو داراي پتانسيلاين وزارت خانه نيز هما

هاي مرتبط را مي توان در دوبخش كلي جمع آوري گازهاي بين الملل به ثبت برساند . در اين وزارت خانه طرحتوسعه پاك 
   همراه نفت و اصالح فرآيندهاي صنعتي تقسيم بندي نمود .

  
  )9و10و13( آوري گازهاي همراه نفتهاي از دست رفته دربخش جمعتعدادي از فرصتالف ) 

  
  هاي ناحيه بهرگان بجز ميدانميادين نفتي گازهاي همراه و استحصال مايعات گازي طرح جمع آوري

  باشند .سروش و نورز كه تنها طرح ثبت شده وزارت نفت در سازمان بين الملل مي
  گازهاي همراه و استحصال مايعات گازي ميادين نفتي ناحيه خارك طرح جمع آوري  
  سيري ناحيه طرح جمع آوري گازهاي همراه و استحصال مايعات گازي ميادين نفتي  
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 ناحيه الوان  طرح جمع آوري گازهاي همراه و استحصال مايعات گازي ميادين نفتي  
  گچساران  900از گاز ورودي به واحد  هزار بشكه در روز 12طرح استحصال مايعات گازي به ميزان  
  استحصال مايعات گازي مخزن مارون خامي طرح  
  در ميليون فوت مكعب در روز  19طرح جمع آوري و تزريق گازهاي همراه مخزن نرگسي به ميزان

  شهرستان دالكي استان بوشهر 
  كعب در روز در جنوب ميليون فوت م 160طرح جمع آوري و تزريق گازهاي همراه مخزن مارون به ميزان

 شرقي شهر اهواز

 كربن به مخازن نفتي به منظور ازدياد برداشت از مخازن نفتي كشور اكسيدهاي تزريق گاز ديطرح  
   طرح جمع آوري و تزريق گازهاي همراه مخزن بنگستان لب سفيد گچساران  
 نار گازهاي قلعه ح جمع آوري و انتقال طر  
   كيلومتري جنوب  150تزريق گازهاي همراه در ميادين كرنج /پارسي درطرح جمع آوري و افزايش توان

 ميليون فوت مكعب در روز   16شرقي اهواز به ميزان 

  
 )10و11و12و13( هاي از دست رفته دربخش اصالح فرآيندهاي صنعت نفت و گازتعدادي از فرصتب) 

  
  سهميه بندي سوخت خودروها و كارت سوخت بنزين و گازوئيل  
  كردن خودروهاي بنزينيگازسوز  
  ( طرح كهاب) اجراي طرح كاهش ،هدايت ،انتقال و بازيافت گازهاي بنزين  
  جمع آوري گازهاي منتشر شده از بنزين در مراحل بارگيري ،انتقال و توزيع بوسيله دستگاه بازيافت

 (VRU)  گازهاي بنزين 

 هاي پارس جنوبي اهايجاد سايت ابدان به عنوان محل دفن موادزائد خطرناك پااليش گ  
  اجراي طرح پايه مديريت پسماند در فازهاي مختلف پارس جنوبي  
 اكسيد سولفور حاصل از دودكش خروجي واحدهاي بازيافت گوگرد در پااليشگاه دياحداث واحد كاهش گاز

  10و9هاي پارس جنوبي فاز 
 8و6،7س جنوبي فازهاي هاي پارهاي جانبي پاليشگاهطرح بازيافت گاز دي اكسيد كربن از سيستم  
  پازنان در گچساران  2احداث مخزن گاز زدا در واحد بهره برداري  
  هاي دفعيو تزريق به چاه1- برداري اهواز و بهره1،3،4،5،6جمع آوري و انتقال پساب واحدهاي مارون  
 طرح نصب اكونومايزر در بويلرهاي پااليشگاه گاز  خانگيران 

 باله سوزهاي پااليشگاه گاز  خانگيرانزجي طرح نصب بويلر بازيافت در خرو 

  طرح نصب بويلر بازيافت در خروجي توربين گازهاي كمپرسورهاي واحد تبريد پروپان پااليشگاه گاز  فجر
   جم
  جمع آوري گاز دي اكسيد كربن از واحد هيدروژن پااليشگاه نفت تهران  
 طرح بازيافت گاز به مشعل پااليشگاه گاز  خانگيران 
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  2012نده مكانيسم توسعه پاك بعداز سال آي

  
و در صورتي كه اعضاء پيوست يك آن به  است ، 2012تعهدات پيمان كيوتو تا پايان سال  ،اعتبار همانطور كه توضيح داده شد

وسعه در براي ثبت يك پروژه  توسط كشورهاي در حال ت. با توجه به اينكه امكان تمديد و ادامه آن وجود ندارد  ،توافق نرسند
در  طراحي شود  توسط كشورمانكه منبعد  هاي ذيربط نياز مي باشد احتمال ثبت پروژه زمان  ماه 9شرايط ايده آل حداقل 

براي كشورهاي در حال توسعه و  2012اين پيمان بعد از سال  وضعيت   . بدين جهت بسيار كم است اين محدوده زماني 
 مكانيسم توسعه پاك  در پنل تخصصي همايش  1سركار خانم رويز سيمونه   باشد يايران بسيار مهم  و ضروري م "مخصوصا

پيمان و اختالف ها ،اختالف نظر  كشورهاي پيوست يك را مانند روند اجراي پروژهموانع زيادي  1390 سال  تيرماه هفتم  در
ميالدي كم رنگ مي  2012بعداز سال  د آن رااحتمال تمديبرشمردند كه  كشورهاي متعهد با كشورهاي در حال توسعه و....... 

اي را در پيش خواهد داشت با توجه به اهميت موضوع و افزايش دماي كره زمين كه حوادث طبيعي غير متقربهولي  )1(نمايد
در ضوع با توجه به اين مو .شودطراحي و اجرا  ميالدي فرآيندهاي مشابه اين مكانيسم  2012توان اميدوار بود بعد از سال مي

در ايران نتوانند در اين زمينه  مانند وزارت نفت و نيرو   هاي مرتبطها و موانعي كه باعث گرديده تا سازمانچالش ادامه 
هاي آتي ئه ، تا در طرحاارها راهكارهاي عملياتي جهت رفع آنپس از تجزيه و تحليل, در پايان بررسي و مايند كسب نموفقيت 

   . بكار گرفته شوند 
  

  موانع و راهكارهاي گريز از آن ،ها چالش
  

 در كيوتو ژاپن تصويب و 1997دسامبر  11در سومين اجالس اعضاء متعهدين ,مورخ  كيوتو همانطور كه بيان گرديد ، پيمان 
ي ، با تصويب مجلس شوراي اسالمي و تائيد شورا1375اجرايي شد. جمهوري اسالمي ايران در سال  2005فوريه  16در تاريخ 

پيمان با تائيد شوراي نگهبان زودتر از كشور چين به  1384و در سال  نگهبان به عضويت كنوانسيون تغييرات آب و هوا درآمد
هاي فراوان كه شود كه چه عواملي باعث گرديده است كه كشور ما عليرغم پتانسيلكيوتو پيوست . حال اين پرسش مطرح مي

اي در سال، رتبه اول را در خاورميانه ميليون تن گاز گلخانه 370به اينكه كشور ما با توليد  با توجه و به برخي از آنها اشاره شد
در نظر داشتن اين موضوع كه با  و)1)(درصد مربوط به بخش انرژي است 75و منطقه آفريقا دارد (از اين ميزان گاز بيش از 

پروژه كمتر از اين كشور به ثبت برساند و با  1443ا كنون بايست ت،مي ور چين به اين پيمان ملحق شدهزودتر از كش ايران 
قرار گيرد . در اين بخش با توجه به داراي پروژه ثبت شده كشور در حال توسعه  71از بين  46پروژه در رتبه  4فقط ثبت 

ي اينترنتي و هاههاي ،مطبوعات ، شبكها ،رسانهمطالب بيان شده ،و نظرات مسئولين و كارشناسان متخصص امر در كنفرانس
كيوتو شده است بيان و در پايان راهكارهاي ر به سهم  ناچيز ايران از پيمان ها و موانعي كه منجچالشساير مراجع معتبر 

  هاي مشابه آتي مورد استفاده قرار گيرد .تا انشاءا........ در طرحگردد.آنها بيان ميرفع پيشنهادي جهت 
  

  : وانعها و مچالشالف ) 
  

 كشور  سطح كالن  در كيوتو  پيماني بلند مدت و استراتژيك براي ريزنگاه راهبردي و برنامه وجود عدم  
 هاي ذيربط  پروژه اجرايحاصل از  در خصوص اين پيمان و مزاياي عمومي  فقدان آگاهي ، شناخت و اطالع رساني  
 هاي ثبت شده به صاحبان پروژه عدم تخصيص حداكثر منافع پروژه  
 المللي هاي بينيت در همكاري با نهادعدم قطع  
  ها پروژه مراحل اوليه  رديف اعتباري جهت تخصيص بودجه براي اجراي در نظر نگرفتن  

                                                            
1 -Miss Ruiz Simone 
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 هاي خريدار گواهي كاهش انتشار عدم آشنايي صاحبان پروژه با نحوه انعقاد قرارداد با شركت  
 مبود مشاوران تخصصي ذيربط هاي داخلي در اين خصوص و كنمندي شركتاعدم وجود تجربه و تو  
  توسعه پاك وجود شبهات و عدم اعتقاد كافي در سطوح باالي مديريتي در مورد اثر بخشي مكانيسم  
  مكانيسم توسعه پاكعدم تطابق قوانين و مقررات مالي و حقوقي با شرايط حاكم بر قراردادهاي   
  هاي دولتيدر سازمان و آيين نامه انتخاب مشاوردشواري اخذ مجوز براي ترك تشريفات مناقصه در قانون مناقصات  
 هاي دولتي در سازمان مشكالت اجرايي آيين نامه انتخاب مشاور  
 قانون حداكثر استفاده از توان داخلي  
 آيين نامه تضمين براي معامالت دولتي  
 ها توسط مراجع ذيصالح بين المللي پروژه قانون حاكم بر قرارداد و داوري  
 در كشور  هاي جديده از فناوريمحدوديت استفاد  
 در كشور  هاي آماري مورد نيازژوهش، مطالعات كاربردي و داده پ كم توجهي به  
 در اين زمينهداخلي  عدم وجود تعامل و ارتباط ساختاري و منسجم بين نهادهاي متولي 

 هاي دولتي سازمان رعدم توچه به بدنه كارشناسي د  
 توسط مسئولين ذيربط ارشناسان و پژوهشگران ك كم توجهي به گزارشات ارزيابي 

 هاي دولتي تغييرات متناوب در رده مديريتي سازمان  
 صنايعدر  كم توجهي به ريسك مخاطرات زيست محيطي  
  

   راهكارهاي پيشنهادي ب ) 
  

 هاي موثر در اين زمينهتوافق همه مسوولين بر ضرورت ايجاد مكانيسم تعامل موثر و راهبردي بين نهاد- -1

 در سطح كالن و ملي نمودن آنها  ،هاهاي مشابه از ساير طرحاص ديدن و تفاوت قائل شدن اين طرح و طرحخ -2

مرتبط هاي و ارائه مدل و برنامه اجرايي آن توسط ارگان كشورتدوين استراتژي مكانيسم توسعه پاك در سطح كالن  -3
 با موضوع .

هاي آموزشي بصورت و دوره هاي ترويجي ها ،فعاليتايي همايشهاي ملي  و برپاطالع رساني عمومي از طريق رسانه -4
 هاي دولتي و خصوصيدار ملي طرح مربوطه براي شركترايگان توسط صالحيت

دهي فكري مستمر در اين زمينه به دست   تاكيد بر ايجاد مراكز فعال و قوي در جهت تحقيق و پژوهش و خوراك  -5
 اندكاران و مديران

از اختيارات قانوني و سازماني الزم جهت پايش مستمر تدوين و اجراي استراتژي  يو برخورداراعمال نظارت علمي  -6
 مكانيسم توسعه پاك 

هاي ميداني و كسب داده در  كسب اطالعات دقيق، بررسيهاي آماري جامع و دقيق و ميداني :توجه به داده -7
ها در كشور چندان متداول نيست.  ه از اين روشهايي كه اطالعات ضروري را براي طراحي بدست دهد. استفاد پايلوت

شود. به همين  ها بازنده مي ها را در كار لحاظ كند، قيمت طراحي باالرفته و در مناقصه اگر طراح بخواهد اين هزينه
شود؛ كه پس از  هاي قبلي و نه چندان دقيق واحدها مي دليل اكتفا به يكسري اعداد استخراجي از كتب و يا داده

آورد. لذا بايد در صنعت اين فرهنگ  شود و مشكالت آتي را بدنبال مي كارفرما، بر اساس همان اعداد عمل مي تاييد
  كه يك طراحي نياز به كار تيمي و همچنين كسب و استخراج اعداد و اطالعات صحيح و دقيق دارد. نهادينه شود

 هاي كاربردي تي در اين زمينه و تعريف پروژهها و مراكز تحقيقابرقراري ارتباط موثر بين صنعت با  دانشگاه -8

 اي و تقويت و توانمند نمودن اين مشاورها در اين زمينه هاي مشاورهتشكيل كارگروه -9

 هاي مكانيسم توسعه پاك به متوليان پروژه هژاختصاص سهم حداكثري از مزاياي اجراي پرو -10
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ها و استانداردهاي  زيست تنها از طريق اعمال داده  توجه به مطالعات جغرافيايي و جانمايي: سازمان حفاظت محيط -11
ها عمدتاً بدون در نظر گرفتن توان  نمايد. اين داده خام جهاني، واحدها را موظف به رعايت اين استانداردها مي

خودپااليي محيط تنها براي يك مجتمع در نظر گرفته شده است. لذا بايد از طريق مراكز تحقيقاتي كه توانايي مدل 
و مدل بومي  ردن منطقه را دارند، ارقام خام جهاني به يكسري استانداردهاي منطبق با شرايط هر منطقه تبديلك

 شود. ارائه 

طراحي ساز وكار قوي در جهت قاعده مند نمودن تعامالت: طراحي وايجاد مكانيسم قوي در جهت تقويت و قاعده  -12
هاي ذيربط  مانند وزارت  نفت، نيرو حوزه با  وزارت خانهمند نمودن تعامالت سازمان حفاظت محيط زيست در اين 

 جهادكشاورزي و......   ،،حمل و نقل

 هاي دولتي و خصوصي در اين حوزه اهميت دادن و تقويت بدنه كارشناسي سازمان -13

قوانين  سازي ها : يكي از نيازهاي جدي، بررسي و متناسبو دستورالعمل استانداردها متناسب و بومي سازي قوانين، -14
كلي و معيارهاي جهاني براي مناطق مختلف صنعتي كشور و تعيين و تدوين معيار و استانداردهاي متناسب با هر 

 منطقه و تدوين استانداردها و قوانين مورد نياز است.

تدوين استراتژي ارزيابي محيط زيست در صنايع مرتبط با موضوع :ارزيابي زيست محيطي استراتژيك (راهبردي)،  -15
مند) و پويا براي ارزيابي كيفيت زيست محيطي و پيامدهاي زيست محيطي دورنماها و  رآيندي سيستماتيك (نظامف

يابند. هدف از انجام آن لحاظ  ها تحقق مي ها و طرح ها، برنامه گذاري اي است كه به كمك سياست اهداف توسعه
هاي توسعه  ها و طرح ها، برنامه در سياستنمودن يكپارچه مالحظات بيوفيزيكي، اقتصادي، اجتماعي و سياسي 

هاي ارزيابي زيست محيطي استراتژيك (راهبردي) در  بايست يك چارچوب كشوري براي بكارگيري روشباشد.مي مي
هاي فني و اداري الزم براي اعمال  ، ظرفيتطراحيها ، ها و طرح ها، برنامهبخش آثار زيست محيطي سياستگذاري

عملي الزم براي علمي و هاي  ستراتژيك در كشور ايجاد و تقويت شود كه در آن مدلارزيابي زيست محيطي ا
  هاي ارزيابي توليد گردد. گيري كارآمد از شيوه بهره

هايي كه هاي آن: درصورتي كه ريسك و هزينه و هزينه هاي صنعتي نفتي ارزيابي ريسك مخاطرات فعاليت -16
سازد به صورت دقيق ارزيابي و احصاشود، ديگر توجيهات فني و يهاي صنعت بر جامعه و طبيعت متحمل مآاليندگي

اقتصادي كه مبنايي براي كم توجهي به محيط زيست توسط صاحبان و مديران صنايع است جايگاهي نخواهد داشت. 
محيطي حاصل از فعاليت واحدها،   هاي اقتصادي و زيست توان با روشن ساختن زيان ها ميبه واسطه اين ارزيابي

  هاي جلوگيري از آلودگي را براي آنان روشن ساخت. زيست حساس نموده و راه ديران را نسبت به مسألة محيطم
 صنايعزيست ها در زمينه محيط ايجاد مركز تصميم سازي و سياست پژوهي: با توجه به اينكه بسياري از چالش -17

ريزي در اين حوزه است ايجاد يك كانون تفكر ها ساختاري و ناشي از نحوه مديريت و برنامه چالشسته واب مرتبط و
كه ماموريت آن سياست پژوهي، تصميم سازي، انجام مطالعات راهبردي و آسيب شناسي اين حوزه باشد و بتواند در 

يي دراين هاي مديريتي موثر بر محيط زيست و پيشنهاد و ارائه راهكارهاكنار انجام مطالعات فني به تحليل فرايند
نمايد. اين مراكز تفكر عالوه بر موارد فوق توانايي برقراري ارتباط بين صنايع مرتبط و مراكز ضروري ميحوزه باشد 

 تحقيقاتي و دانشگاهي را فراهم نمايد.
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  :نتيجه گيري بندي و  جمع
  

مللي ال ات آژانس بينبا استناد به ميزان انتشار دي اكسيد كربن منتشر شده توسط كشور جمهوري اسالمي ايران كه در گزارش
 9/465درصد و ميزاني برابر با  61/1با سهمي معادلي  ) 1389(در سالرتبه دهم در دنيا  انرژي به آن اشاره شده است و كسب 

المللي مانند مكانيسم توسعه پاك در هاي بينو استفاده از فرصت اي در كشور ميليون تن، لزوم توجه به كاهش گازهاي گلخانه
هاي ها و تصميات كوتاه مدت جوابگوي معضالت و چالشاز آنجاكه امروزه برنامه ريزيو. نمايد ميضروري را  ت كربنغالب تجار
هاي در قالب استراتژيمشابه هاي توسعه يافته تمامي اقدامات در كشوربا توجه با اينكه صنايع نيست و در )(در مقاله اشاره شده

درگير در اين زمينه مانند سازمان حفاظت  ضروري است تمامي نهادهاي موثر و  شود،پيگيري مي بلند مدت طرح ريزي و
وزارت جهاد كشاورزي، وزارت راه و ترابري(سازمان بنادر و كشتيرارني و سازمان  وزارت نيرو، محيط زيست، وزارت نفت،

در هنگام  و مراكز تحقيقاتي و مطالعاتي، وزارت كشور  ،سازمان حمل و نقل ,مجلس شوراي اسالمي ،هاشهرداري هواشناسي)،
ضمن تشكيل كارگروهي كه زير نظر رياست جمهوري فعاليت  ,مانند مكانيسم توسعه پاكالمللي هاي بينپيوستن به پيمان

را و جهت اج اقدام هاي مشابه بين المللي زمينه مكانيسم توسعه پاك و يا طرحنمايد به تدوين استراتژي محيط زيستي در  مي
تواند به نمايند.اين استراتژي در صورتي كه با دقت تدوين و با عزم جدي مسوولين اجرا گردد مي هاي ذيربط ارائه به سازمان

  تواند به عنوان يك مدل و الگوي موفق براي بقيه صنايع تبديل گردد.شاه كليد حل معضالت تبديل شود و حتي مي
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