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. باشد ميدر تامين بخشي از منابع مالي نيروگاههاي حرارتي  )CDM( توسعه پاك مكانيزم نقشاين مقاله در رابطه با  -چكيده
نيروگاههاي حرارتي و در انرژي  وري بهره بااي  در همين راستا به برخي روشها و متدولوژيهاي معمول در كاهش گازهاي گلخانه

  .گردد مي اشارهبه سيكل تركيبي  گازي تك سيكل تبديل نيروگاههاي
  آب و هوا، پروتكل كيوتو، مكانيزم توسعه پاك، گواهي كاهش انتشار، نيروگاههاي حرارتي تغيير -واژه هاي كليدي

  

  :  مقدمه -1
وانسيون تغيير آب و هـوا در اولـين اجـالس زمـين در     كن

ريـودوژانيرو برزيـل بـراي امضـاي كشـورهاي دنيـا       در  1992سال 
كشور دنيا و اتحاديه اروپا امضاء گرديـد و   156گشوده شد و توسط 

هدف اصـلي كنوانسـيون كـاهش    . اجرايي شده است 1994از سال 
اي ناشـي از فعاليتهـاي بشـري در جـو بـه       غلظت گازهـاي گلخانـه  

م و حيـاط  اثرات سوء اين گازها بر سيستم اقلـي  سطحي است كه از
اين كنوانسيون مسـئوليت مشـترك   . روي كره زمين جلوگيري شود

ولي تعهدات متفاوتي را بـراي كشـورهاي توسـعه يافتـه و در حـال      
  . توسعه معين نموده است

وانسيون و نيز در بررسي تعهدات ايجاد شده در كن
تعهدات در اولين و دومين اجالس اعضاي سران  ي اجرايها مكانيزم

اند كه تعهدات  ، اعضاء به اين نتيجه رسيده(COP)1  كنوانسيون
لذا بفكر ايجاد يك  ،مذكور با هدف كنوانسيون سازگاري ندارد

ه آن  در سومين اجالس اعضاء سران ئالحاقيه به كنوانسيون و ارا
پروتكل كيوتو در سومين اجالس . متعهد، در كيوتو ژاپن شدند

در كيوتو ژاپن  1997دسامبر  11مورخ  (COP3)اعضاء متعهدين 
كشورها و اعضاي كنوانسيون  ءتصويب و به مدت يكسال جهت امضا

از اهداف اساسي اين پروتكل ايجاد ساختار اجرايي . باز گذاشته شد
                                                 
1 Conference of Parties 

نيز تقويت تعهدات  مناسب براي حصول به اهداف كنوانسيون و
كشورهاي ضميمه يك كنوانسيون، در كاهش انتشار گازهاي 

كمكهاي فني و مالي به كشورهاي در حال  اي و انتقال گلخانه
 توسعه و كشورهايي كه بشدت متاثر از آثار تغيير اقليم هستند

بدين منظور پروتكل  .باشد مي) كنوانسيون 4,10تا  4,8ماده (
كاهش انتشار ايجاد نموده يي را جهت حصول به تعهدات ها مكانيزم

هاي  مكانيزميا  هاي مبتني بر بازار مكانيزم عنوانز آن باست كه ا
  .شود ياد ميپذير  انعطاف

يافته و  پروتكل كيوتو، تعهدات كشورهاي توسعه -2
  ي اجراي تعهداتها مكانيزم

بطور مستقل يـا   كنوانسيون يكضميمه   اءضهر يك از اع
انـد كـه انتشـار گازهـاي      مشترك توسط پروتكل كيوتو متعهد شده

ميـزان انتشـار    اي را حذف نموده و يا كاهش دهند بطوريكه گلخانه
اي كشـورهاي توسـعه يافتـه در محـدوده سـالهاي        شش گاز گلخانه

. كاهش يابد 1990زير سطح انتشار سال % 2/5  به 2012تا  2008
پروتكـل   Bيافتـه در ضـميمه    تعهدات هر يك از كشـورهاي توسـعه  

كشـورهاي  (كاهش % 8آورده شده است كه محدوده اين تعهدات از 
به سطح انتشار  نسبت) جزاير كوچك(افزايش  %10تا ) اتحاديه اروپا

 )1شكل . (باشد مي 1990سال 
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زمانيكه سطح انتشار كشورهاي ضميمه يك امضاء كننده 
توسـط   1990ميـزان انتشـار ايـن گازهـا در سـال      % 55پروتكل به 

كشورهاي توسعه يافته برسد، پروتكل  سـه مـاه بعـد از آن اجرايـي     
 2004 ر اواسط مـاه نـوامبر سـال   لذا با امضاي روسيه د. خواهد شد

پروتكـل  . اجرايي گرديده است 2005فوريه  16ميالدي، پروتكل از 
كشور امضـاء گرديـده، بطوريكـه     150كيوتو تاكنون توسط بيش از 

كل ميزان انتشار دي اكسيد كربن كشـورهاي ضـميمه يـك امضـاء     
رسيده  1990انتشار اين كشورها در سال %  6/61 كننده پروتكل به

 .تاس

  
  كاهش انتشار درپروتكل كيوتو  هدفشماتيك ):  1(شكل 

  
اعضاي متعهد را جهت حصول به تعهدات  ،پروتكل 2ماده 

كاهش انتشار خود در سطح ملي به گسترش  اقدامات زيـر ترغيـب   
  :نموده است

  سازي مصرف سوخت بهينه •
  يرهاي تجديدپذ استفادة بيشتر از انرژي •
  تكنولوژيهاي جديد  گسترش •
  اصالح روشهاي جنگلداري و كشاورزي •

وضـع  ها و اقـدامات مختلفـي را ماننـد    كشورها سياست بعالوه،
هـا و   نامـه  هاي بهبود تكنولوژي، تدوين نظـام  ماليات بر كربن، برنامه

همچنـين  . نماينـد  برنامه تجارت انتشار در سطح ملي پيگيـري مـي  
ش انتشــار و تســهيل انجــام تعهــدات پروتكــل كيوتــو جهــت كــاه

پـذيري تحـت عنـوان     ف ي انعطـا ها مكانيزم ،كشورهاي توسعه يافته
و ساير مواد تنظيم نموده  12در ماده را هاي مبتني بر بازار  مكانيزم

تواننـد بـا اجـراي     بر اساس پروتكل كيوتو، اعضاي متعهد مـي . است
را از لحـاظ   هـاي كـاهش انتشـار    ها در ساير كشورها، سياست پروژه

بدين منظور پروتكل كيوتو جهت ايجاد . پذير نمايند اقتصادي توجيه
ايـن   .م زير را تعبيـه نمـوده اسـت   زساختار مبتني بر بازار سه مكاني

  :ها عبارتند از  مكانيزم
هايي هستند كه با توجه به تجـارب   روژهپ :JI(2(اجراي مشترك  -

عهـد يـا اخـذ    تكنولوژيكي كشورهاي مختلف، به منظور اجراي ت
گواهي توسط برخي از كشورهاي صـنعتي در سـاير كشـورهاي    

  .گردند توسعه يافته اجرا مي
هايي كه كشورهاي توسـعه   پروژه :CDM(3(م توسعه پاك زمكاني -

يافته جهت تحقق تعهدات خود در كـاهش انتشـار و همچنـين    
كمك بـه توسـعه پايـدار در كشـورهاي در حـال توسـعه اجـرا        

كــاهش  ، گــواهيزاي كــاهش انتشــار معــينو بــه ا نماينــد مــي
  .نمايند دريافت مي  (CER)٤انتشار

توجه به اينكه كشورهاي صنعتي تحـت   با: ET(5( تجارت انتشار -
اي هستند  پروتكل كيوتو متعهد به كاهش انتشار گازهاي گلخانه

در راسـتاي ايـن    ، لـذا هر كشـور تعهـد مسـتقلي دارد   بطوريكه 
 تعهدات كاهش انتشـار  خود از تعهدات اگر كشوري نتواند سهم

تواند از كشورهاي صنعتي ديگر كه بـيش از   برآورده نمايد مي را
مجـوز انتشـار را    نـد ا كـاهش انتشـار داشـته    ،سهم تعهـد خـود  

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

  پاك و فرآيند آن توسعه مكانيزم -2-1
آغاز تا صدور گواهي  ازتوسعه پاك  مكانيزمي ها پروژه
باشد كه  ، داراي يك فرايند گام به گام مي(CER) كاهش انتشار

مراحل مختلف  .نشان داده شده است) 2(فرآيند مذكور در شكل 
  .باشد به شرح زير مياين فرآيند 

  مرحله تدوين و توسعه  سند پروژه -الف
و موافقتنامه همكاري  6تنظيم سند ايده اوليه پروژه -1

سنجي اوليه و  الزمه انجام اين مهم مطالعه امكان :بين شركاء
هاي كاهش هر تن دي اكسيد كربن ناشي از  برآورد هزينه

تا بر اساس آن شركتها بتوانند نحوه  .باشد اجراي پروژه مي
بسته به . همكاري خود را در خصوص پروژه تعيين نمايند

                                                 
2  Joint Implementation 
3 Clean Development Mechanism 
4 Certified Emission Reduction 
5 Emission Trading 
6 Project Idea Note-PIN 
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قيمت گواهي كاهش انتشار صور همكاري ميتواند به يكي از 
 :شكال زير باشدا
ه در حدود كمتر ژقيمت گواهي كاهش انتشار ناشي از پرو -

 گذاري در بازار باشد قيمت پايه سرمايه هارمچيك از 
تامين  در اينصورت شركت خارجي عالوه بر). يورو 5/2(

ه و ژهاي توسعه سند پرو و نيز هزينه كل سرمايه پروژه
 ممكن است كسري از گواهي ثبت آن در سازمان ملل

 .ناشي از پروژه را در اختيار صاحب پروژه قرار دهد
در حدود نصف  پروژهقيمت گواهي كاهش انتشار ناشي از  -

در ). يورو 5( در بازار باشد گذاري سرمايهپايه  قيمت
اينصورت شركت خارجي كل سرمايه مورد نياز پروژه و 

و ثبت آن در سازمان  پروژهنيز هزينه هاي توسعه سند 
مينمايد ولي كسري از گواهي ناشي از  ملل را تامين

 .پروژه را در اختيار صاحب پروژه قرار نخواهد داد
% 75در حدود  پروژهقيمت گواهي كاهش انتشار ناشي از  -

در ). يورو 5/7( در بازار باشد گذاري سرمايهپايه  قيمت
در  گذاري سرمايهتمايلي به اينصورت شركت خارجي 

امين سرمايه مورد نياز در صورت ت. نخواهد داشت پروژه
پروژه توسط شركتهاي داخلي، شركت خارجي ضمن 

ه در سازمان ملل، ژهاي توسعه و ثبت پرو تقبل هزينه
% 80-70ه را به قيمتي در حدود ژگواهي ناشي از پرو

 . قيمت بازار خريداري خواهد نمود
 قيمت از بيش هژقيمت گواهي كاهش انتشار ناشي از پرو -

در اينصورت ). يورو 10( در بازار باشد گذاري پايه سرمايه
. گذاري نخواهد داشت اي به سرمايه عالقهشركت خارجي 

ميتواند سرمايه مورد نياز   پروژهدر اين حالت صاحب 
 نرخرا تامين نموده و با فروش گواهي كاهش انتشار  پروژه

 .را افزايش دهد طرح بازگشت سرمايه
م اين مهم الزمه انجا: 7پروژه طراحي تدوين سند  -2

سنجي تفضيلي، تدوين و  تعيين نوع تكنولوژي، مطالعه امكان
گازهاي  تعيين سناريوي انتشار پايه، ميزان كاهش انتشار

، تدوين و تعيين )8نقش افزوده( اي ناشي از پروژه گلخانه
متدولوژي و برنامه پايش پروژه در حين اجراء و تجهيزات 

                                                 
7Project Design Document-PDD 
8 Additionally 

ترين  نقاط زير از كليدي .باشد مورد نياز براي پايش پروژه مي
 :ميباشد پروژهمراحل تدوين سند 

متدولوژي پايه انتشار و بررسي سازگاري پروژه با انتخاب  -
در صورت عدم سازگاري . شرايط مذكور در متدولوژي

دهنده پروژه  با شرايط مذكور در متدولوژي، توسعه پروژه
بايستي يا متدولوژي را تصحيح نموده يا اينكه متدولوژي 

در آن صورت متدولوژي مذكور بايد . ديدي توسعه دهدج
  .توسط گروه روشهاي هيئت اجرايي تصويب گردد

بررسي و محاسبه ميزان انتشار ناشي از پروژه و محاسبه  -
 كاهش انتشار زاندر كاهش انتشار و مي پروژهنقش 

 هژبررسي نقش افزوده پرو -
 هژبررسي نيازمنديهاي متدولوژي پايش پرو -
 معيارهاي توسعه پايدار بررسي رعايت -

 9مليصالحيتدار  تصويب سند پروژه توسط مرجع -3
اين مرحله شامل تدوين : توسعه پاك مكانيزمي ها پروژه

و ) صورت نياز در( 10گزارش ارزيابي اثرات زيست محيطي
ميباشد تا با معيارهاي توسعه پايدار  پروژه گزارش سازگاري

ا سياستها، نشان دهد كه پروژه تا چه مقدار سازگار ب
استانداردها و دستورالعملهاي زيست محيطي كشور و همسو با 

سپس ارسال سند پروژه بهمراه . هاي توسعه پايدار است برنامه
 صالحيتدار به مرجع زيست محيطي گزارش ارزيابي اثرات

 .ملي جهت تصويب است
براي بررسي و  11منتخب هاي عملياتي نهادارسال به  -4

وسسه مربوطه و تنظيم قرارداد و شامل انتخاب م: 12تاييد
با  پروژهسازگاري  ارسال سند پروژه براي بررسي و تاييد

توسعه پاك و نيز تطابق متدولوژي انتخاب  مكانيزمفرآيند 
 .باشد مي شده با پروژه

توسعه  مكانيزمي ها پروژه 13ارسال به هيئت اجرايي - 5
ژه بهمراه الزمه اين كار، ارسال سند پرو :14جهت ثبت پاك

نيز  ملي و صالحيتدار ، مرجعنهاد صالحيتدار عملياتيتاييديه 
 .باشد واريز هزينه ثبت مي

                                                 
9   Designated National Authority-DNA 
10 Environmental Impact Assessment-EIA 
11 Designated Operational Entity-DOE 
12 Validation 
13 Executive Board -EB 
14 Registration 
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  مرحله اجراي پروژه -ب 
با دريافت نامه ثبت پروژه مراحل  :15هاجرا و پايش پروژ  -6

نامه همكاري  اجرايي پروژه بر اساس وظايف محوله در موافقت
هاي الزم  گيري ندازهدر اين مرحله بايستي ا. گردد آغاز مي

جهت تهيه گزارشات پايش كاهش انتشار بر اساس برنامه 
 . پايش مذكور در سند پروژه توسط مجريان پروژه صورت گيرد

در اين مرحله گزارش  :16تاييد و گواهي كاهش انتشار -7
 نهادهاي صالحيتدار عملياتي پايش پروژه توسط يكي از

(DOE) كاهش انتشار  مورد بررسي قرار ميگيرد تا ميزان
كننده  پايشموسسه . ناشي از اجراي پروژه مشخص گردد

در پروژه  نميتواند همان موسسه تصويب كننده مرحله قبلي
پس از بررسي گزارش پايش و . هاي بزرگ مقياس باشد

تصويب صحت آن، ميزان كاهش انتشار ناشي از پروژه توسط 
جوز به هيئت اجرايي جهت صدور م تاييد و نهاد عملياتي

 .گردد كاهش انتشار ارسال مي
دراين مرحله مجوز  :17صدور مجوز كاهش انتشار -8

بر حسب نوع  (EB)كاهش انتشار از طريق هيئت اجرايي 
توافقات مذكور در موافقت نامه همكاري بنام شركتهاي درگير 

له قبل حالزم بذكر است كه در اين مر .در پروژه صادر ميگردد
قتنامه همكاري بين شركاء يا از صدور گواهي بايستي مواف

ناشي از پروژه  )سهم( اي كه وضعيت مالكيت گواهي اظهارنامه
 .را مشخص كند به هيئت اجرايي ارسال گردد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  فرآيند گام به گام تدوين يك پروژه مكانيزم توسعه پاك) : 2(شكل 

                                                 
15 Monitoring 
16 Verification/Certification 
17 Issuance of CER 

  توسعه پاك ثبت شده در دنيا  مكانيزمي ها پروژه -2-2
توسـعه پـاك در دنيـا     مكـانيزم ي هـا  روژهپبررسي آماري 

 630بيش از ثبت شده و پروژه  3000بيش از حاكي از آن است كه 
پروژه نيز  63. ه استميليون گواهي كاهش انتشار تاكنون صادر شد

ميليـون   9درخواست ثبت داده انـد كـه ميتواننـد سـاالنه بـيش از      
ميـرود كـه تـا     با اين روند انتظار. گواهي كاهش انتشار صادر نمايند

ميليون گواهي كاهش انتشار صادر شود  2000بيش از  2012سال 
   .باشد اين آمار روز به روز در حال رشد مي و

  نقش مكانيزم توسعه پاك در نيروگاههاي حرارتي -2-3
در نيروگاههاي حرارتي فرصتهاي فراواني براي تعريف و 

مغفول مانده هاي مكانيزم توسعه پاك وجود دارد كه  اجراي پروژه
هايي كه در اين زمينه تعريف و  تر آنكه برخي از پروژه است و جالب

هاي مكانيزم توسعه پاك  شوند قابليت تبديل شدن به پروژه اجرا مي
برخي از اين  .كه از اين فرصت استفاده نشده است اند را داشته

ها كه داراي روش و متدلوژي مدون در هيئت اجرايي  پروژه
  :شرح زير آمده است باشند به مي
: تبديل نيروگاههاي گازي به نيروگاههاي سيكل تركيبي) الف

گازي به منظور  استفاده از بويلرهاي بازياب حرارتي در نيروگاههاي
تواند  ي از توربين گازي، ميجتن حرارت خروجلوگيري از هدر رف

بعنوان يك پروژه مكانيزم توسعه پاك در هيئت اجرايي به ثبت 
رآمد حاصل از گواهيهاي كاهش انتشار را براي نيروگاه برسد و د

در اين خصوص يك متدلوژي در هيئت . مربوطه به ارمغان آورد
هاي مشتمل بر يك يا چند  اجرايي به ثبت رسيده است كه پروژه

شود  را شامل مي) در يك سايت(واحد نيروگاهي متصل به شبكه 
كيبي تبديل كه بايستي از حالت تك سيكل به حالت سيكل تر

  :ها البته بايستي شرايط زير را تامين نمايند اين پروژه. شوند
هاي  يكي از واحدهاي توليد برق، سوابق و داده حداقل -

برداري داشته باشند  برداري را براي سه سال آخر بهره بهره
بطوريكه در اين مدت هيچگونه تعويض تجهيزات اصلي 

 .اده باشدقديمي با تجهيزات تكنولوژي جديد رخ ند
در طول سه سال آخر قبل از اجراي پروژه و در طول مدت  -

 .اعتبار آن، فقط سوخت فسيلي استفاده شود
در  ،بواسطه اين پروژه نبايستي طول عمر توربين گازي موجود -

  .طول مدت اعتبار پروژه افزايش يابد
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در اين حالت مرز پروژه شامل واحدهاي نيروگاه گازي مربوطه و 
از آنجاييكه . ههاي برق متصل به همان شبكه خواهد بودتمام نيروگا

حرارتي تقريباً برابر با يك  دو بويلر بازياببرق توليدي توسط 
لذا اگر براي يك نيروگاه گازي با دو واحد . توربين گازي خواهد بود

حرارتي مگا وات، دو عدد بويلر بازياب  160توليد برق هر كدام 
مگا وات برق خواهد بود كه اگر  160نصب گردد، قادر به توليد 
در نظر بگيريم، در سال نزديك به % 85ضريب بار اين نيروگاهها را 

گيگا وات ساعت انرژي اضافي از حرارت اتالفي بدست  1190
از آنجاييكه ضريب انتشار دي اكسيد كربن شبكه در . خواهد آمد

باشد،  اكسيد كربن در هر مگا وات ساعت مي تن دي 0,63حدود 
اكسيد كربن ناشي از اجراي اين پروژه به مقدار  ميزان كاهش دي

بنابراين . تن دي اكسيد كربن در سال خواهد شد 000,750
الذكر  گواهي كاهش انتشار در سال بابت پروژه فوق 000,750

توسط سيستم ثبت هيئت اجرايي صادر خواهد شد كه با قيمت 
اي را ايجاد  مالحظه تواند درآمد قابل دالر مي 15فعلي هر گواهي 

  .نمايد
احـداث و   :حرارتي با سـوخت گـاز طبيعـي   احداث نيروگاههاي ) ب

بهره برداري از يك نيروگاه حرارتي جديد متصل به شبكه با سوخت 
گاز طبيعي ميتواند بعنوان يك پـروژه مكـانيزم توسـعه پـاك ثبـت      

در اين خصوص متدلوژي مدوني در هيئت اجرايي به تصـويب  . شود
كه يك سري شرايطي مانند شرايط زيـر بـراي ثبـت پـروژه      رسيده

  :تعيين شده است
فيزيكي شبكه پايـه بايـد بـه وضـوح تعيـين      / مرزهاي جغرافيايي -

شوند و اطالعات مربوط به شبكه و برآورد انتشار پايـه در دسـترس   
  .عموم قرار داشته باشند

كه  اشدمنطقه وجود داشته ب/ گاز طبيعي به اندازه كافي در كشور -
  .قادر به تامين سوخت مصرفي نيروگاه در طول دوره اعتبار آن باشد

در اين متدلوژي براي محاسبه ميزان كاهش انتشار گازهاي گلخانـه  
اي، مقــدار انتشــار حاصــل از پــروژه را از مقــدار انتشــار پايــه كــم  

مقدار انتشار پايه برابر با ميزان برق توليدي ضربدر ضريب . مينمايند
شبكه ميباشد و مقدار انتشار حاصل از پروژه از ميـزان   CO2 انتشار

حاصـل از سـوختن    CO2گاز طبيعي مصرفي ضربدر ضريب انتشار 
اختالف ايـن دو مقـدار، ميـزان كـاهش     . بدست مي آيدگاز طبيعي 

گازهاي گلخانه اي و متعاقباً تعداد گواهيهاي كـاهش انتشـار صـادر    
محاسبات نشت خالص گازهاي  البته در اين. شده را تعيين مينمايد

خـتالف  گلخانه اي در خارج از مرزهاي پـروژه محاسـبه شـده و از ا   

اين نشت ميتواند به دليل استخراج سـوخت،  . حاصل كاسته ميشود
در خـارج از  ... پردازش آن، مايع سازي، انتقـال و توزيـع سـوخت و    

 مرزهاي پروژه باشد كه در اين متدلوژي قابل اغماض نبـوده و بايـد  
مسلماً درآمدهاي حاصل از گواهيهـاي كـاهش   . دقيقاً محاسبه شود

  .بيشتر خواهد بود) حالت الف(انتشار اين پروژه از حالت قبل 
ه هاي ديگري نيز در اين صنعت وجود دارند پروژ :ساير پروژه ها) ج

كه ميتوانند بعنوان پروژه هاي مكانيزم توسـعه پـاك ثبـت شـده و     
. ار گازهـاي گلخانـه اي داشـته باشـند    درآمد حاصل از كاهش انتش

بعنوان مثال ميتوان از پروژه هايي نام برد كه با جايگزين سوخت در 
موجود از مصرف مازوت به مصرف گاز طبيعي، قادر به  هاي نيروگاه

و يـا پـروژه احـداث     ؛كاهش انتشار دي اكسيد كربن خواهنـد شـد  
ه متصـل  نيروگاههاي جديد با مصرف سوختهاي فسيلي كه به شبك

شده و در آن از تكنولوژيي استفاده ميشود كه شدت انتشار گازهاي 
منجـر بـه    و يا پروژه اي كـه قـادر باشـد    ؛گلخانه اي آن پايين باشد

در شبكه چه از طريق  )SF6(كاهش انتشار گاز هگزا فلوريد گوگرد 
البته ممكن است مقدار . ا از طريق بازيابي آن گردديكاهش نشتي و 

 SF6آنجاييكه كاهش يك تن ناچيز به نظر برسد ولي از اين كاهش 
تن دي اكسيد كربن است لذا كاهش آن در  900,23معادل كاهش 

عالوه بر اينها پروژه هاي ديگري نيـز  . يكسال قابل مالحظه ميباشد
از قبيل جايگزين تجهيزات قديمي بـا تجهيـزات جديـد بـه منظـور      

وان پـروژه هـاي مكـانيزم    افزايش بهره وري سيستم نيز ميتواند بعن
البته در تمام پروژه هاي فوق الذكر بايـد  . توسعه پاك به ثبت برسد

قابليت تبديل يك پروژه به پروژه مكانيزم توسعه پاك بـا توجـه بـه    
ه و ضوابط و مقررات بين المللي هيئت اجرايـي كـامالً بررسـي شـد    

  .گيردور مستدل مورد ارزيابي قرار مواردي مانند افزوني پروژه بط

  نتيجه گيري -3
با در نظر گرفتن ايـن مهـم كـه همـواره مطالعـات امكـان سـنجي        
اقتصادي پروژه ها به منظور تامين منابع مالي آنهـا بعنـوان يكـي از    

ميباشـد، لـذا    پـروژه فاكتورهاي مهم تصميم گيري در انجام يـا رد  
قابليت ثبت پروژه بعنوان يك پروژه مكانيزم توسعه پاك و اسـتفاده  

درآمد حاصل از آن ميتوانـد مسـير تصـميم گيـري را بـه سـمت        از
اجراي پروژه سوق داده و قسمتي از سرمايه آن را در طي طول عمر 

بعبارت ديگر بـا توجـه بـه نـوع پـروژه و ميـزان       . پروژه تامين نمايد
سرمايه گذاري آن، درآمدهاي حاصل از فـروش گواهيهـاي كـاهش    

احبان پـروژه برگردانـده و يـا    انتشار ميتواند كـل سـرمايه را بـه صـ    
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گشت سرمايه را افـزايش دهـد كـه در هـر دو     ازحداقل ميزان نرخ ب
  .حالت كمك به اجراي پروژه خواهد بود
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