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  :چكيده
 پردازدهاي مكانيسم توسعه پاك در دنيا مي پروژه آمار روند شكل گيري و به بررسياين مقاله 

در اين راستا به بررسي . دهد هاي مربوطه نشان مي را به همراه آمار پروژه هاي اين بازار پتانسيلبطوريكه 
 هاي كربن در دنيا پرداخته و توضيحاتي در خصوص نحوه قيمت گذاري و قيمت فروش گواهياقتصادي بازار 
  .هاي متفاوت ارائه مينمايد از پروژهحاصل  كاهش انتشار

  
، ، آماركربن مكانيسم توسعه پاك، تغيير آب و هوا، پروتكل كيوتو، توسعه پايدار، بازار :واژه هاي كليدي

  اقتصادقيمت گواهي كاهش انتشار، 
  

  :  مقدمه
براي تصويب به  1998نهايي و در مارس  1997كل كيوتو در دسامبر همانطور كه مي دانيم پروت

البته رويه هاي اجرايي آن در طول زمان پس از آن بتدريج تهيه گرديد كه در نهايت در . اعضاء ارائه شد
  .منتشر يافت 1"مراكش هايآكورد"قالب 

ا بود كه در نهايت با كشور عضو كنوانسيون تغيير آب و هو 55اجرايي شدن پروتكل منوط به تصويب 
  .اين مهم ميسر گرديد 2004نوامبر  16پيوستن روسيه به آن در 

ليكن در اين فاصله كشورهاي مختلف با آگاهي از اين فرصت و پيگيري آن، پروژه هاي مختلفي را 
بالفاصله پس  CDMثبت پروژه هاي . آماده استفاده از مزاياي پروتكل به محض اجرايي شدن آن نمودند

 CDMدر حاليكه از مرحله تعريف تا ثبت پروژه هاي . تسامدعا  اجرايي شدن پروتكل خود گواه اين از
نشان مي دهد كه  2004نوامبر  18در تاريخ  CDMماه زمان الزم است، ثبت اولين پروژه  8حداقل 

از مرجع اخذ تاييديه . شروع شده بوده است مراحل اوليه پروژه خيلي قبل تر از اجرايي شدن پروتكل
مويد اين مطلب است و طبق مدارك پروژه اخذ تصويب از  2004صالحيتدار ملي برزيل در دوم ژوئن 

DOE (DNV)  شروع شده بوده است 2002ازنوامبر.  
                                                 
1 Marrakesh Accords 



  كشورهاي عضو پروتكل كيوتو
را پذيرفته اند و به  آن) كشورهاي متعهد(كشور ضميمه يك پروتكل  38تاكنون غير از آمريكا، بقيه 

 28از اين . خود را معرفي نموده اند 2كشور مرجع صالحيتدار ملي 28از اين جمله . لحق شده اندآن م
  .كشور حداقل يك پروژه ثبت شده داشته اند 19كشور تاكنون 

كشور  111كشور غيرضميمه يك هم پروتكل كيوتو را پذيرفته اند كه از ميان آنها  143همچنين 
كشور از ميان آنها حداقل يك پروژه ثبت شده داشته  57نموده و  مرجع صالحيتدار ملي خود را معرفي

  .است

Region KP 
parties 

Parties 
with DNA 

Parties with project 
experience 

Parties with 
registered projects 

Annex 1 parties (AI) 38 28 n/a* 19 

NAI-Africa (NAI-AFR) 50 41 23 9 

NAI-Asia and the Pacific 
(NAI-ASP) 51 36 29 26 

NAI-Latin America and the 
Caribbean (NAI-LAC) 33 26 19 19 

NAI-Other 9 9 7 3 
 

*number of parties with project experience can not be calculated due to lack of information  

  كشورهاي عضو پروتكل كيوتو - 1نمودار 
                                                 
2 Designated National Authority 



بخش طبقه بندي شده است كه از اين ميان بيشترين اقبال به پروژه هاي  15مكانيزم توسعه پاك در 
  .در بخش انرژي و سپس پردازش و دفن زباله ها بوده است

  

  
  شهاي مختلفختعداد پروژه هاي در ب - 2نمودار 

  .بيشترين تعداد متدولوژيهاي تعريف شده نيز در بخش انرژي بوده است به تناسب

 

  تعداد متدولوژيها در بخشهاي مختلف - 3نمودار 



  هاي مكانيزم توسعه پاك آمار پروژه
 اين .به ثبت رسيد و با همكاري كشور هلند 2004نوامبر  18توسط برزيل در  CDMاولين پروژه 

هزارتن دي  670بود منجر به كاهش گاز از مركز دفن زباله  لحصاپروژه كه براي توليد برق از است
مگا  2همچنين برق توليدي با ظرفيت  .مي شود) سال 21بطور متوسط در طول (اكسيد كربن در سال 

ميزان گواهي كاهش انتشار صادر شده ( 2004شروع دوره اعتبار اين پروژه اول جوالي . ت مي باشداو
و تعداد آنها تا مي باشد ) دي اكسيد كربنتن  148000معادل واحد  148000ي اين پروژه تاكنون برا

  .ميليون واحد برآورد مي شود 5/1بيش از ) 2012پايان (پايان دوره تعهد اول 
 4و با همكاري فنالند براي نيروگاه برقابي كوچك  2005ژانويه  11دومين پروژه توسط هندوراس در 

براي اين پروژه نيز . ربن مي باشدتن دي اكسيدك 18000مگاواتي به ثبت رسيده و كاهش ساليانه آن 
  .واحد گواهي كاهش انتشار صادر شده است 92000تاكنون 

توسط عدد مي باشد كه  35تعداد پروژه هاي به ثبت رسيده در سال اول پس از اجرايي شدن پروتكل 
تن دي  7،816،081اين پروژه ها ظرفيت كاهش متوسط ساليانه . كشور به ثبت رسيده اند 17

  .بن را دارنداكسيدكر
پروژه و مكزيك هيچ پروژه  2پروژه، برزيل  7پروژه، چين فقط يك پروژه، هند  35جالب اينكه از اين 

  .پروژه داشته است 5/3پروژه و سريالنكا  32/4پروژه داشته، شيلي  15/4هندوراس . اي نداشته است
  

در  CDMد پروژه هاي تعدا. در سالهاي بعد رشد قابل توجهي داشته است CDMثبت پروژه هاي 
  :مي باشد 1به شرح جدول ) تا آخر ماه مي( 2009تا  2004سالهاي 

  

  آنها CERتفكيك تعداد پروژه هاي ثبت شده و  -1جدول 

 ميزان گواهي كاهش انتشار ساليانه حاصل از آنها  تعداد پروژه هاي ثبت شده  سال
2004  1  670،133  
2005  62  27،856،304  
2006  409  79،305،753  
2007  426  81،622،765  
2008  431  57،256،340  

تا اواسط  2009
  ماه جوالي

395  61.545.712  

  308.118.360  1724  جمع



  

كشور غيرضميمه يك به ثبت رسيده است كه ظرفيت متوسط ساليانه  57پروژه توسط  1724تاكنون 
پروژه  160و برزيل با  442با ، هند 587از اين تعداد چين با . مي باشد CERميليون  300آنها بيش از 

  .ميليون گواهي در صدر سايرين قرار دارند 21ميليون و  36ميليون،  181كه به ترتيب ظرفيت حدود 
  

  آنها CERتعداد پروژه هاي ثبت شده و  -2جدول 

  2012قابل انتظار تا پايان  CER  ساليانه CERمتوسط   
  4200 >پروژه هاي در جريان 

  :كه از آنها
  2.900.000.000بيش از   نا مشخص

  1.620.000.000  308.118.360  ثبت شده اند 1724 --- 
  20.000.000  8.408.757  درخواست ثبت داده اند 49 --- 

  

 
 

 

 CDMتعداد پروژه هاي  - 4نمودار 



  ساليانه قابل انتظار ميزان گواهي كاهش انتشار - 5نمودار 

  

 

  ميزان گواهي كاهش انتشار صادر شده -6نمودار 



ميليون گواهي كاهش انتشار از طرف هيئت  312حدود براي كل پروژه هاي به ثبت رسيده تاكنون 
ميليون  42ميليون و كره جنوبي با  68ميليون هند با  143اجرايي صادر شده است كه چنين با حدود 

اخذ شده بعد از كره جنوبي قرار دارد در  CERميليون  32برزيل با . درصدر سايرين قرار دارند واحد
 CERميليون  15و ظرفيت ساليانه آنها حدود پروژه ثبت شده دارد  28فقط تعداد حاليكه كره جنوبي 

  .است
 13مي باشد در تاريخ  توليد برق در مركز دفن زباله در اسرائيلثبت شده پروژه  CDMآخرين پروژه 

تن دي اكسيدكربن  هزار 375اين پروژه موجب كاهش ساليانه . به ثبت رسيده است 2009جوالي 
  .معادل مي شود
تا چند ميليون گواهي  صد گواهياز نظر حجم بزرگي نيز متنوع بوده و از چند  CDMپروژه هاي 

افزايش بهره وري انرژي سيستم كوچكترين پروژه مربوط به . گيرند مي كاهش انتشار ساليانه را در بر
به  ژاپني با همكار  2007نوامبر  30مي باشد كه در تاريخ هواي فشرده در يكي از كارخانجات مالزي 

بزرگترين پروژه . ي كندكاهش انتشار توليد م يگواه 173 فقط ثبت رسيده است اين پروژه ساليانه
چند كشور اروپايي و با همكاري  چينمي باشد كه در تاريخ توسط  مربوط به مجتمع شيميايي چانگشو

گواهي كاهش انتشار توليد  هزار 437ميليون  10 اين پروژه ساليانه. بت رسيده استبه ث و كانادا و ژاپن
  .مي كند

  
  وضعيت اقتصادي

ميليارد دالر در سال  180به حدود  2004ميليون دالر در سال  370بازار كربن از ارزش حدودي 
 670ارزش اين بازار را به حدود  2013جهش يافته است و پيش بيني مي شود اين روند تا سال  2008

  .ميليارد دالر برساند
به قيمت امروز بازار كربن )  ميليون 308(هاي كاهش انتشار صادر شده تاكنون گواهي فقط ارزش 

ميليادر دالر مي باشد و ارزش گواهي هاي كاهش انتشاري كه براي پروژه هاي ثبت  پنج بيش ازاروپا 
  .ميليارد دالر مي باشد 26بيش از صادر خواهد شد  2012شده تا انتهاي سال 

  
  اي كاهش انتشارچگونگي قيمت گذاري گواهي ه

گواهي كاهش انتشار در اروپا از سابقه اي ديرينه تر نسبت به مكانيزم توسعه پاك برخوردار بوده و 
 برخي كشورهاي اروپايياصوال بورسهاي مبادالت كربن قبل از اجرايي شدن پروتكل كيوتو هم در 

  .فعاليت مي كردند



توليد و داد و ستد مي شوند  3تشار اتحاديه اروپادر قالب تجارت انهاي كه در كشورهاي اروپايي  گواهي
مطابق هزينه كسب آنها در اروپا ارزش گذاري شده و در بازار بورس مربوطه  ،ده مي شودينام EUAكه 

معموال نشانگر هزينه كاهش هر تن دي اكسيد كربن معادل در  EUAبهاي . خريد و فروش مي شود
گواهي هاي كاهش انتشار . غيرمستقيمي از بهاي نفت مي كنداروپا مي باشد كه نشان داده است تبعيت 

 ه باشندكه وارد بازار بورس توسط شركتهاي فعال در بورس شد (CER)حاصل از مكانيزم توسعه پاك 
به سبب (بوده و قيمت خريد و فروش آنها  EUAپيرو قيمت  ،)ياد مي شود 4ثانويه CER كه از آنها به (

 EUAچند درصد پايينتر از ) Iراي جايگزيني تعهدات كشورهاي ضميمه ب CERمحدوديت استفاده از 
  .مي باشد EUAدرصد قيمت % 80حدود ثانويه  CERمعموال قيمت . مي باشد

 CER خوانده مي شود بهاي  5اوليه CER گواهي كاهش انتشاري كه هنوز وارد بورس نشده است 
مي توان به توافق خريدار و فروشنده، پيشرفت به عوامل متعددي بستگي دارد كه از جمله آنها اوليه 

، پيشرفت فيزيكي پروژه، ريسك اجراي پروژه، شرايط اقتصاد جهاني و CDMپروژه از لحاظ سيكل 
كه در عموم قراردادهاي شركاي پروژه ها (اوليه  CERلذا بهاي . بازارهاي مالي و غيره اشاره نمود

اعالم كرده است كه با  2008ش در انتهاي سال يك گزار. چندان مشخص نيست) پوشيده مي ماند
ثانويه  CER بهاي % 45تا % 70اين قيمت حدود   CDMتوسعه دهنده توجه به گزارشات شركتهاي

  .بوده است
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  GHGقيمت واحدهاي كاهش انتشار  - 7نمودار 
  

 CER ، قيمت CERوجود ندارد همواره قيمت اوليه  CERمعموال چون برآورد مشخصي از قيمت 
براي كشورهاي در حال  CERذكر مي شود در حاليكه بايد توجه داشت قيمت خريد و فروش ثانويه 

                                                 
3 EU ETS (European Union Emission Trading Scheme) 
4 Secondary CER 
5 Primary CER 

 
EUA                                                  مراجعه به بورس  
 
 

 EUA                       (S. CER% 80( مراجعه به بورس
 
 

 P. CER.                                  ميزان مشخصي ندارد
  توافق طرفين

S.CER70%-45%

قيمت

قيمت

قيمت



بوده و ميزان آن بسته به شرايط پروژه و با توافق ثانويه  CERبه مراتب كمتر از) صاحبان پروژه(توسعه 
  .فروشنده و خريدار معين مي شود

  
  CDMهزينه هاي اجرايي پروژه هاي 

ولي بطور عمده مي توان . هزينه هاي مختلفي را تحميل مي كند CDMحل مختلف پروژه هاي مرا
  را به شرح جدول ذيل خالصه كرد؛ CDMهزينه هاي انجام پروژه هاي 

  
  CDMمتوسط هزينه اجراي پروژه هاي  -4جدول 

  بزرگ مقياس  كوچك مقياس  شرح
  250000  100000  توسعه متدولوژي

  20000  15000  ژهشناسايي و غربال پرو
  200000  85000  سيكل مكانيزم توسعه پاك

  40000  20000  )ساليانه(صحه گذاري 
  

در اين . دالر مي باشد 160.000حدود  CDMخوب پس متوسط هزينه انتخاب و ثبت پروژه هاي 
دالر بوده است ميليون  272پروژه به ثبت رسيده، هزينه انجام شده بالغ بر  1700صورت براي حدود 

اين هزينه در مقابل پيش بيني درآمد ذكر . پرداخت شده است CDM توسعه دهنده كه به شركتهاي
   .درصد است قريب به يكميليارد دالر مي باشد  26كه حدود ) فروش گواهي ها(شده 

نسبت  CDMبراي شركت هاي توسعه دهنده  CDMاز نظر سيكل  CDMبعبارت ديگر در پروژه هاي 
  .و اين نشانگر توجيه پذيري اقتصادي باالي اين طرحها است. مي باشدبرابر  100د درآمد به هزينه حدو
) اجرايي شدن پروتكل( 2004رشد خارج از تصور بازار كربن بعد از سال ) محرك(پس عامل اصلي 

موسسات بانكي و مالي مي ) خارجي(توجيه پذيري اقتصادي باالي طرحها و جذب سرمايه گذاريهاي 
بازار حضور دارند و شركتهاي سرمايه گذاري متعددي براي سرمايه ين بيشتر بانكها در ا امروزه. باشد

  .گذاري تخصصي در اين بازار تشكيل شده اند
راهي بورس هاي معتبر  CDMشركتهاي فعال در اين زمينه نيز در اندك زماني با انجام چند پروژه 

  .شده و از رشد ارزش سهام بااليي برخوردار مي شوند
  
  

  



  :گيري نتيجهجمع بندي و 
آمار ارائه شده نشان ميدهد كشورهاي در حال توسعه بويژه آنها كه پتانسيل هاي مناسبي در كاهش 

اين امر . دارند CDMانتشار گازهاي گلخانه اي دارند، تالش بي وقفه اي در جهت اجراي پروژه هاي 
جذب سرمايه گذاري خارجي،  عالوه بر كمك به توسعه پايدار آنان و حفظ محيط زيست موجب

بطور خالصه ميتوان . نوين، كاهش مصرف منابع، درآمد مضاعف، ايجاد اشتغال و غيره ميباشدتكنولوژي 
گفت مكانيزم توسعه پاك فرصتي فراهم آورده است كه كشورهاي در حال توسعه بتوانند با استفاده از 

منافع سرشار فوق الذكر را كسب نمايند و در  منابع مالي و تكنولوژي پيشرفته كشورهاي توسعه يافته،
  .اين راه برد با كشورهايي است كه از اين فرصت استفاده نمايند و خسران براي آنان كه غافلند يا جاهل

به عنوان نمونه، چين تا يك سال پس از اجرايي شدن پروتكل كيوتو فقط دو پروژه به ثبت رسانده بود 
يعني چين بدون منابع مالي و سرمايه گذاري خارجي . بوده است 2005و رشد جهشي اين كشور بعد از 

تمايلي به انجام اين پروژه ها نداشته و كاري انجام نداده بوده است و به محض فراهم شدن اين امكان، 
  .به سرعت از آن استفاده كرده است

سجم و جدي ظرف چند كشور ما نيز ميتواند از اين الگو استفاده نموده و با يك تالش و پيگيري من
  .سال آتي ظرفيت هاي خود را فعال نمايد

  
  :تشكر و قدرداني

الزم است از برگزار كنندگان اين كنفرانس صميمانه قدرداني نمايم و اميدوارم با پيگيري نتايج اين 
كنفرانس و برگزاري دوره ها و سمينارهاي ديگر چه در بخش پتروشيمي و چه در ساير صنايع، از 

همچنين از شركت ملي صنايع پتروشيمي . هاي موجود در كشور هر چه بهتر استفاده نماييم پتانسيل
بويژه از جناب آقاي دكتر جعفرزاده، از مرجع صالحيتدار ملي بويژه از جناب آقاي دكتر سلطانيه و از 

در صنعت  CDMانجمن مهندسي شيمي ايران بويژه از جناب آقاي دكتر شايگان كه براي پيشبرد 
  .تروشيمي تالش فراوان دارند سپاسگزاري نمايمپ

  
  :منابع
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