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 5/3تا  1ي زمين از دماانتشار گازهاي گلخانه اي  دهد كه با روند فعليپيش بيني هاي صورت گرفته نشان مي 

سال گذشته  10000ميالدي افزايش خواهد يافت كه معادل افزايش دماي زمين در  2100اد تا سال درجه سانتيگر
  .است

امداري، افزايش افزايش جمعيت زمين منجر به تغيير كاربري زمين، نابودي جنگلها، افزايش فعاليتهاي كشاورزي و د
را بدنبال داشته و جامد و مايع شده است كه خود باعث مشكالت زيست محيطي از جمله تغيير آب و هوا  ايداتز

  .خواهد داشت
دي غلظت از طرفي افزايش روزافزون مصرف انرژيهاي فسيلي نظير زغال سنگ، نفت و گاز موجب افزايش انتشار 

  .ث تغيير تعادل انرژي زمين و اتمسفر شده استو باع بن در اتمسفر زمين شدهاكسيد كر
جدداً به شده از زمين به فضا را جذب نموده و آنرا مع طسابخشي از انرژي ) گازهاي گلخانه اي(دي اكسيد كربن 

چنانچه گازهاي گلخانه اي كالً . اين امر موجب تعادل انرژي زمين و اتمسفر مي باشد. دسطح زمين منعكس مي نماي
درجه سانتيگراد سرد مي شود و اين به معني وقوع يك عصر يخبندان ديگر  5/15ند، دماي زمين حدود از بين برو

شده از زمين به فضا شده ع طسااز سوي ديگر تجمع بيش از حد گازهاي گلخانه اي موجب جذب بيشتر انرژي . است
 كسيد نيترو، متان، ازنبن، اگازهاي گلخانه اي شامل بخار آب، دي اكسيدكر. و موجب گرم شدن زمين مي شود

اثر گلخانه اي ناشي از بخار آب % 90بيش از . و كربنها، هيدروفلورو كربنها و پرفلوروكربنها مي باشند، كلروفلورسطحي
  .و دي اكسيد كربن است

 اردر يك سناريو با نرخ متوسطي از انتش ،تغيير آب و هواكنوانسيون اولين گزارش ملي كشور به دبيرخانه مطابق 
 .را بدنبال خواهد داشت 2100درجه سانتيگراد تا سال  5تا  1/4 افزايشي در حدودمتوسط دما   ،گازهاي گلخانه اي

 ، امنيت غذاييمحصوالت كشاورزيتوليد منابع آب، مصرف انرژي، دسترسي به  اين امر منجر به تغييرات محسوسي در
  . و نواحي ساحلي خواهد شد

كنوانسيوني را به  1992 سال در لل متحدسازمان م. يافته را به فكر چاره انداخته استعوامل فوق كشورهاي توسعه 
. تصويب رساند كه بر مبناي آن كشورهاي توسعه يافته مكلف به كاهش ميزان انتشار گازهاي گلخانه اي خود شدند

  .اين كنوانسيون به كنوانسيون تغيير آب و هوا موسوم است



اين كنوانسيون به تصويب رسيد كه به تقويت مكانيسم هاي اجرايي ژاپن پروتكلي براي در كيوتو  1997در دسامبر 
مكلف به ) كشورهاي توسعه يافته(ضميمه يك عضو  39مطابق اين پروتكل ، هر يك از . پروتكل كيوتو معروف شد

 ضميمه يكورهاي ميزان انتشار به ميزان معيني شدند به طوريكه ميانگين انتشار گازهاي گلخانه اي كش كاهش
از آنجا . ميالدي برسد 1990درصد كمتر از ميزان انتشار اين گازها در سال  2/5به  2012 -2008درمحدوده سالهاي 

كه پديده گرمايش زمين، يك مسئله جهاني است، پروتكل كيوتو به نحو انعطاف پذيري تنظيم شده است كه اين 
ي توسعه يافته متعهد مي توانند تعهد خود براي كاهش انتشار را در مسئله را بصورت جهاني حل نمايد و لذا كشورها

يك كشور ثالث هم انجام دهند بدين معني كه يك كشور متعهد مي تواند فعاليتي را در كشوري كه تعهدي به كاهش 
 تغيير آب و هوابه دبيرخانه كنوانسيون  تعهد خود جايبآنرا  دريافت و انتشاركاهش و گواهي  دادهانتشار ندارد انجام 

عدم انتشار گاز گلخانه اي در اروپا يا در آسيا يا هر نقطه اي از زمين از ديدگاه جهاني فرق  /چرا كه انتشار. ارائه نمايد
  .چنداني ندارد

رد و از آنجا كه عموماً پروتكل كيوتو صورت مي گي (CDM)با توجه به اين امكان كه تحت مكانيزم توسعه پاك 
كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي در كشورهاي در حال توسعه با هزينه پايين تري در مقايسه با كشورهاي /جلوگيري

توسعه يافته قابل انجام است، بسياري از كشورهاي توسعه يافته عالقه مند به انجام اين پروژه ها در كشورهاي در حال 
  .توسعه مي باشند

كه منجر به انتقال  ر يك كشور در حال توسعه سرمايه گذاري مي كنددر نتيجه اين امر، يك كشور توسعه يافته د
فوق  مواردعالوه بر . كشور در حال توسعه ميگردد در ايجاد اشتغال، بهبود شرايط زيست محيطي و غيره تكنولوژي،

حال كشور در  درآمدي نيز از قبل فروش گواهي كاهش انتشار و نيز كاهش هزينه هاي سوخت و مواد مصرفي عايد
دين ترتيب كشور سرمايه گذار با ميزان سرمايه گذاري كمتري به تعهد خود عمل نموده و كشور ب. ميگردد توسعه

به خاطر . است كرده عالوه بر تحصيل تكنولوزيهاي نو و دوستدار محيط زيست، درآمدي را نيز كسبسرمايه پذير 
  .مي نامند "برد - ردب"همين موضوع پروژه هاي مكانيسم توسعه پاك را پروژه هاي 

از جمله زمينه هاي بالقوه تعريف و اجراي پروژه هاي مكانيزم توسعه پاك مي توان به بهينه سازي مصرف انرژي، 
در جمع آوري گازهاي همراه سوزانده شده ، )طبيعيبه منابع پاك نظير گاز  سوختهاي پركربناز(تغيير سوخت 

انرژي خورشيدي، باد، آب ، زمين  نظيرمنابع انرژي تجديد پذير و پاك ميادين نفتي و پااليشگاه ها ، استفاده از 
  .گرمايي و غيره اشاره نمود
حدود (پروژه در دنيا مطابق مكانيزم فوق تعريف شده است كه كشورهايي نظير هند  و پانصد تاكنون بيش از دو هزار

سهم ايران . ي يا ايجاد درآمد را داشته اندبيشترين جذب سرمايه گذاري خارج) پروژه 300حدود (و چين ) پروژه 500
كه از بهترين فرصتها (اين در حالي است كه با توجه به صنعت نفت و گاز عظيم ايران !! از اين بازار صفر بوده است

و همچنين ارزان بودن انرژي در ايران كه فرصتهاي بهبود مصرف انرژي ) براي تعريف چنين پروژه هايي مي باشند
امكان تعريف پروژه هاي مكانيزم توسعه پاك در ايران و كسب منافع چند صد ميليون دالري نويد مي دهد، بسياري را 

 . از آن مسجل مي باشد
 
 
  



  :عمده موانع تحقق پروژه هاي مكانيزم توسعه پاك در ايران به شرح ذيل مي باشند
  عدم آشنايي تصميم گيران صنعت و انرژي كشور با مكانيزم فوق -1
 ي سرمايه گذاري خارجي در ايرانريسك باال -2
 موانع بروكراتيك اداري در شركتها و موسسات دولتي ايران -3
 عدم آشنايي سرمايه گذاران خارجي با فرصتهاي تعريف و اجراي اين پروژه ها در ايران -4

جويي به منظور استفاده از اين فرصت بي بديل و جذب سرمايه گذاري خارجي و ايجاد درآمد در پروژه هاي صرفه 
مصرف سوخت كه كمكي به توجيه پذيري اقتصادي آنها نيز مي باشد، شركت انرژيهاي تجديدپذيرمهر فعاليتهاي 

از جمله سازمان محيط زيست مرتبط را در اين زمينه شروع كرده و اميد است با همكاري سازمانهاي  گسترده اي
ه مندي بيشتر از فرصتهاي موجود تحت مكانيسم بهرملي بتواند گامهاي مثبتي را جهت  صالحيتدار  بعنوان مرجع

در اين راه بزودي اولين كتاب معرفي مكانيزم توسعه پاك در ايران با همياري   .بردارد توسعه پاك پروتكل كيوتو
  .سازمان حفاظت محيط زيست منتشر خواهد شد

  
  
  

                         
  
  
  


