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  مقدمه
توسـعه غيـر قابـل كنتـرل صـنايع،       ، مسائلي همچونقرن بيست و يكماوايل امروزه در 

هاي اسيدي، تخريب هسته اي، نزول باران ه و سمي، ضايعات و زباله هايپخش مواد آاليند
اي از وضعيت اي دورنماي نگران كنندهاليه ازن و گرم شدن زمين و پديده گازهاي گلخانه

و بـه تبـع آن سـازمان     دهدارائه ميزيست محيطي كره زمين و عواقب اجتناب ناپذير آن 
ارچوبي حقوقي جهت ايجـاد همكـاري در جامعـه    هاي بين المللي در تالش هستند تا چه

  .جهاني براي كاهش اثرات سوء فعاليتهاي بشري بر محيط زيست كره زمين بوجود آورند
اي از جمله اين موضوعات است كـه  گرمايش جهاني و انتشار روز افزون گازهاي گلخانه

ي را بخـود  هاي زيسـت محيطـ  هاي اخير توجه دانشمندان، سياستگزاران و انجمندر دهه
در اجالس ريو با  1992كنوانسيون تغيير آب و هوا در سال اي كه بگونه. جلب كرده است

اي ناشـي از فعاليتهـاي صـنعتي در سـطحي كـه از      هدف تثبيت غلظت گازهـاي گلخانـه  
هاي ناشي از تغييرات اقليمي بر زندگي انسان و حيـات روي زمـين بكاهـد تـدوين     آسيب
 1994امضاء و از سـال  ) به همراه اتحاديه اروپا(كشور  154وسط ت اين كنوانسيون .گرديد

  . شداجرايي 
متعاهدين كنوانسيون تغيير اقليم سـازمان ملـل متحـد پروتكلـي را بـه       1997در سال 

 شـهرت “ پروتكل كيوتو“اي به تصويب رساندند كه به  منظور كاهش انتشار گازهاي گلخانه
تار اجرايـي مناسـب بـراي حصـول بـه اهـداف       پروتكل كيوتو با هـدف ايجـاد سـاخ    .يافت

نيز تقويت تعهدات كشورهاي ضميمه يك كنوانسـيون در كـاهش انتشـار و     كنوانسيون و
انتقال كمكهاي فني و مالي به كشورهاي در حال توسعه و كشورهايي كه بشدت متـاثر از  

 .آثار تغيير اقليم هستند بوجود آمد

اند  ا مشترك توسط پروتكل كيوتو متعهد شدهبطور مستقل ي Iضميمه   هر يك از اعضاء
اي را حذف و يا كاهش دهند بطوريكه ميزان انتشـار شـش گـاز     كه انتشار گازهاي گلخانه

زيـر سـطح    2/5%به   2008-2012اي كشورهاي توسعه يافته در محدوده سالهاي  گلخانه
 . كاهش يابد 1990انتشار سال 



 

هـا در سـاير كشـورها،     توانند با اجراي پـروژه  بر اساس پروتكل كيوتو، اعضاي متعهد مي
بـدين منظـور پروتكـل    . پذير نمايند هاي كاهش انتشار را از لحاظ اقتصادي توجيه سياست

 در نظـر گرفتـه  را  ETو  CDM، JIم سه مكانيز ،ساختار مبتني بر بازار كيوتو جهت ايجاد
  .است

در جهـت كمـك بـه    هاي كـاهش انتشـاري كـه     پروژه (CDM)در مكانيزم توسعه پاك 
، حاصـله به ازاي كـاهش انتشـار    ،شوندميتوسعه پايدار در كشورهاي در حال توسعه اجرا 

هـاي  توانند اين گواهيكشورهاي توسعه يافته مي. نماينددريافت مي گواهي كاهش انتشار
از صاحبان پروژه در كاهش انتشار را جهت تحقق بخشي از تعهدات خود در كاهش انتشار 

  .خريداري نماينددر حال توسعه  كشورهاي
ها و ارتبـاط تنگاتنـگ برخـي از آنهـا بـا      هاي شهردارياساساً بدليل گستردگي فعاليت

توسـط   CDMهـاي  اي، پتانسيل قابل توجهي بـراي اجـراي پـروژه   انتشار گازهاي گلخانه
كشور هاي هايي كه در شهرداريبطور كلي با توجه به نوع فعاليت. ها وجود داردشهرداري
توانـد در بخشـهاي   ها مـي اين شهرداري CDMهاي گيرد، تعريف و اجراي پروژهانجام مي

 تنـدرو  اتوبوسـهاي  بـا  عمـومي  نقـل  و حمل سيستم توسعه و اندازيراهمديريت پسماند، 
(BRT)       كاهش مصرف انرژي در بخشهاي مختلـف مـرتبط بـا شـهرداري ماننـد تعـويض ،

هـاي  و اسـتفاده از انـرژي  ... ها و ف در خيابانها، پاركالمپهاي قديمي با المپهاي كم مصر
  .تجديدپذير براي تامين انرژي بخشهاي مختلف مرتبط با شهرداري صورت گيرد

هاي فراروان در اين زمينه تاكنون استفاده مناسبي از متاسفانه عليرغم وجود پتانسيل
براي درآمدزايي از محل هايي كه حائز شرايط الزم اين فرصت طاليي نشده و اكثر پروژه

CDM اندبرداري شدهاند بدون توجه به اين موضوع تعريف، اجرا و بهرهبوده.  
گيري از اين فرصت هدر اين كتابچه سعي شده است با شرح موضوع، بيان وضعيت بهر

- هاي مرتبط با شهرداريهايي از پروژهدر ساير نقاط جهان و همچنين شرح مختصر نمونه

- به مديران و كارشناسان شهرداري فرصتجهت شناساندن هرچه بهتر اين ها گامي در 

   .برداشته شود هاي كشور
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  افزايش غلظت گازهاي گلخانه اي و تغييرات اقليم -1
اي در حـال   غلظت گازهـاي گلخانـه  ) عصر پيش صنعتي(تا كنون  1750از حدود سال 

  سـاير تغييـرات در اقلـيم    افزايش بوده است كه اين امر سـبب گـرم شـدن زمـين و بـروز      
، متـان  )CO2(اي، غلظتهاي اتمسفري دي اكسـيد كـربن    از ميان گازهاي گلخانه. شودمي

)CH4 ( و اكسيد نيترو)N2O (كـه بـه    اسـت، بطـوري   اي تغييـر يافتـه   به نحو قابل مالحظه
نسـبت بـه مقـادير    (دهنـد    افزايش از خود نشان مي% 15و % 145، % 30ترتيب تا حدود 

  ). 1929سال 
و  CO2 ،CH4اي با طول عمر زياد ناشي از غلظت  نيروي تابشي مستقيم گازهاي گلخانه

N2O اي مدت طـوالني در اتمسـفر    از آنجائيكه بسياري از گازهاي گلخانه. باشد مرتبط مي
، بنابراين گازهـاي مـذكور   )باشد ها تا قرنها مي دهه  N2Oو  CO2زمان ماند(مانند  باقي مي

در حـال حاضـر برخـي از    . گذاشـت  بر نيروي تابشي مسـتقيم اثـر خواهنـد     در دراز مدت
) HCFC(هـاي   اي با طـول عمـر زيـاد نظيـر تركيبهـاي هيـدروفلوروكربن       گازهاي گلخانه
تـا  ) SF6(و سـولفورهگزافلوريد  ) PFC(ها  ، تركيبات پرفلوروكربن)CFC(ها  جانشين فريون

انچه نشر دي اكسيد كربن در محـدوده  چن. حدودي در تغيير نيروي تابشي سهيم هستند
، 21شد كه در پايـان قـرن    باقي بماند، اين امر سبب خواهد  1994نزديك به مقدار سال 

 ppmv 500كه حداقل براي دو قـرن ثابـت مانـده بـود بـه حـدود        CO2غلظت اتمسفري 
  .برسد) بود ppmv 280يعني دو برابر غلظت آن در عصر پيش صنعتي كه معادل (

  
  وانسيون تغيير آب و هوا و اهداف آنكن -2

در اجـالس ريـو بـا هـدف تثبيـت غلظـت        1992كنوانسيون تغيير آب و هوا در سـال  
ناشي از فعاليتهاي صنعتي در سطحي كه از آسيبهاي ناشي از تغييرات  اي گلخانهگازهاي 

ي اجرايـ  1994اقليمي بر زندگي انسان و حيات روي زمين بكاهد، تدوين گشته و از سال 
  :اهم اهداف كنوانسيون و فعاليتهاي مرتبط با آن به قرار زير است. گرديد
   در جو در سطحي كه از اثرات خطرناك فعاليتهاي  اي گلخانهتثبيت غلظت گازهاي

 .بشر بر سيستم اقليم جلوگيري نمايد
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  توسـط كليـه    ،اي وضعيت ملـي تغييـر آب و هـوا بـه كنوانسـيون      ارائه گزارش دوره
  وكشورهاي عض

   اي و جذب توسط چاهكها بصورت دوره اي گلخانهتهيه ميزان انتشار گازهاي.  
  اي گلخانههاي كاهش انتشار گازهاي  تنظيم و اجراي برنامه.  
          همكاري و توسعه روشـهاي انتقـال تكنولـوژي بـراي كـاهش انتشـار در بخشـهاي

  . عمختلف انرژي، حمل و نقل، صنعت، كشاورزي، جنگل و زايدات جامد و ماي
  اي و بين المللي درتهيه روشهاي تطبيق با پديده تغيير آب و هوا همكاري منطقه .  
  در نظر گرفتن موضوع تغيير آب و هوا در سياستها و برنامه ريزيهاي توسعه. 

 
  م هاي موجود درآنپروتكل كيوتو، اهداف و مكانيز -3

در  1997دسامبر  11مورخ  (COP3)پروتكل كيوتو در سومين اجالس اعضاء متعهدين 
كيوتو ژاپن تصويب و به مدت يكسال جهـت امضـاي كشـورها و اعضـاي كنوانسـيون بـاز       

ايجاد سـاختار اجرايـي مناسـب بـراي حصـول بـه        ،از اهداف اساسي پروتكل. گذاشته شد
كنوانسيون در كاهش انتشـار   Iاهداف كنوانسيون و نيز تقويت تعهدات كشورهاي پيوست 

مالي به كشورهاي در حال توسعه و كشورهايي كه بشدت متـاثر   و انتقال كمكهاي فني و
شـماتيك هـدف   . باشـد  مـي ) كنوانسـيون  10/4تـا   8/4مـاده  (از آثار تغيير اقليم هستند 

  .نشان داده شده است) 1(در شكل  ،پروتكل كيوتو براي كاهش انتشار
اند  هد شدهبطور مستقل يا مشترك توسط پروتكل كيوتو متع Iپيوست   هر يك از اعضاء

اي را حذف و يا كاهش دهند؛ بطوريكه ميزان انتشار شـش گـاز    كه انتشار گازهاي گلخانه
كشورهاي توسعه يافتـه در محـدوده   ) SF6و  CO2 ،CH4 ،N2O ،HFCs ،PFCs(اي  گلخانه

  . كاهش يابد 1990زير سطح انتشار سال % 5  به 2008-2012سالهاي 
بـا تصـويب مجلـس شـوراي اسـالمي و تائيـد       ، 1375جمهوري اسالمي ايران در سـال  

قـانون الحـاق ايـران بـه     . شوراي نگهبان به عضويت كنوانسيون تغييرات آب و هوا درآمـد 
كشـور مـا بـدليل قـرار     . به تائيد شوراي نگهبـان رسـيد   1384پروتكل كيوتو نيز در سال 
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ري براي اجبا) 2008-2012(گرفتن در بين كشورهاي در حال توسعه، در دوره اول تعهد 
  . كاهش انتشارات خود ندارد

  

  شماتيك هدف پروتكل كيوتو در كاهش انتشار – 1شكل 
  

 ،پروتكل كيوتو جهت كاهش انتشار و تسهيل انجام تعهـدات كشـورهاي توسـعه يافتـه    
و سـاير   12هاي انعطاف پذيري تحت عنوان مكانيسمهاي مبتني بر بازار در ماده مكانيسم

تواننـد بـا اجـراي     بر اساس پروتكل كيوتـو، اعضـاي متعهـد مـي     .مواد تنظيم نموده است
پـذير   هاي كاهش انتشـار را از لحـاظ اقتصـادي توجيـه     در ساير كشورها، سياست ها پروژه
ر را م زيـ ساختار مبتني بر بازار سه مكانيز بدين منظور پروتكل كيوتو جهت ايجاد. نمايند

  :م ها عبارتند ازاين مكانيز. است در نظر گرفته
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  )CDM( 1م توسعه پاكمكانيز •
 )JI( 2اجراي مشترك •

 )ET(  3تجارت انتشار •
  

ي كه كشورهاي توسعه يافته جهت تحقق تعهـدات خـود   يها پروژه :توسعه پاكم مكانيز
در كاهش انتشار و همچنين كمك به توسعه پايدار در كشـورهاي در حـال توسـعه اجـرا     

  .نمايند دريافت مي) كاهش انتشار گواهي( CER 4،نمايند و به ازاي كاهش انتشار مي
ي هستند كه با توجه به تجارب تكنولوژيكي كشورها، به منظور يها پروژه :اجراي مشترك

توسط برخي از كشورهاي صنعتي در ساير كشـورهاي توسـعه    ،اجراي تعهد يا اخذ گواهي
  .گردند اجرا مي) اروپاي شرقي(يافته بخصوص كشورهاي با اقتصاد در حال گذر 

همانگونه كه اشاره شد كشورهاي صنعتي تحت پروتكل كيوتو متعهد بـه   :ارت انتشارتج
؛ در راسـتاي ايـن   )هر كشور تعهد مستقلي دارد(هستند  اي گلخانهكاهش انتشار گازهاي 

توانـد   تعهدات اگر كشوري نتواند سهم تعهدات خود را در كاهش انتشار برآورده نمايد، مي
بيش از سهم تعهد خود كاهش انتشار داشـته اسـت مجـوز    از كشورهاي صنعتي ديگر كه 

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

                                                 
 
1 Clean Development Mechanism 
2 Joint Implementation 
3 Emission Trading 
4 Certified Emission Reduction 
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  م توسعه پاك و فرآيند آنمكانيز -4
  م توسعه پاك و اهداف آنشرح مكانيز -4-1

سـه   ،تهاي عمل به تعهدا همانطور كه قبالً اشاره شد پروتكل كيوتو براي كاهش هزينه
م توسـعه پـاك تنهـا    زهـا مكـاني  م انعطاف پذير تعريف كـرده اسـت كـه در بـين آن    مكانيز
 ماده. در آن مشاركت داشته باشند ندتوان مي مي است كه كشورهاي در حال توسعه مكانيز

طبق اين مـاده، هـدف از   . اردم توسعه پاك اختصاص دپروتكل كيوتو به تعريف مكانيز 12
جهت دستيابي به ) Iغير ضميمه (به كشورهاي در حال توسعه  م توسعه پاك كمكمكانيز

توسعه پايدار، كمك به هدف نهايي كنوانسيون و مسـاعدت اقتصـادهاي در حـال گـذار و     
در جهـت عمـل بـه تعهـدات كـاهش انتشـار       ) Iاعضاي پيوسـت  (كشورهاي توسعه يافته 

  . باشد ميپروتكل 
اي كه منجـر بـه صـدور     اليتهاي پروژهم كشورهاي در حال توسعه از فعطبق اين مكانيز

 ،CO2براي كاهش هر يك تن معادل . برند شوند نفع مي مي (CERs)گواهي كاهش انتشار 
توانند  مي) كشورهاي توسعه يافته( Iكشورهاي عضو پيوست  .يابد اختصاص مي CERيك 

پروتكـل   براي عمل به تعهدات خود در قبال ها پروژهاز گواهي كاهش انتشار حاصل از اين 
 . كيوتو استفاده كنند

كه اعتبارات  دهد ميم توسعه پاك به كشورهاي توسعه يافته اجازه بعبارت ديگر، مكانيز
در . كاهش انتشار حاصل از اجراي پروژه در كشورهاي در حال توسعه را خريـداري كننـد  

پايدار عوض، كشورهاي در حال توسعه به منابع و تكنولوژيهاي الزم براي كمك به توسعه 
م توسـعه پـاك در   مكانيز يها پروژهقوانين حاكم بر . اقتصاد خود دسترسي خواهند داشت

حاصل از  »هاي مكانيسم توسعه پاك الگوها و رويه«ي شده است و شامل نهاي 2003سال 
 .باشد ميو تصميمات بعدي كنفرانس اعضا  CDMتوافق مراكش، تصميمات هيئت اجرائي 

م توسـعه  اي در قالب مكـانيز  هيئت اجرايي براي فعاليتهاي پروژه پانزده زمينه زير ازسوي
  : پاك تعريف شده است

  )منابع تجديد پذير و تجديد ناپذير(صنايع انرژي  -1
  توزيع انرژي -2
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  مصرف انرژي -3
  صنايع توليدي -4
  صنايع شيميايي -5
  صنعت ساختمان -6
  حمل و نقل -7
  توليدات معدني -8
  توليد فلزات -9

  )نفت و گاز ،جامد(نتشارات فرار از سوختها ا -10
  انتشارات فرار در توليد و مصرف هالوكربنها و هگزا سولفورفلورايد -11
  مصرف حاللها -12
  انتقال و دفع پسماندها -13
  جنگلكاري و احياي جنگل -14
  كشاورزي -15
  

  م توسعه پاكمكانيز هاي پروژهالزامات قانوني براي ثبت و اجراي  -4-2
بايد شرايط مشخصـي را   ها پروژهكند كه  م توسعه پاك عنوان مينين حاكم بر مكانيزقوا

  : اين شرايط عبارتند از. شناخته شوند CDMداشته باشد تا به عنوان 
  تطابق با فرآيند معمول تصويب پروژه و معيار توسعه پايدار •
 فرآيند تائيد و ثبت پروژه  •

  الزامات پايش انتشار و كاهش انتشار  •
 زامات مربوط به بازبيني و گواهي نمودن كاهش انتشارات ال •

  CERsقوانين حاكم بر صدور  •
  

  : م توسعه پاكقواعد اصلي مشاركت در مكانيز
  . م توسعه پاك داوطلبانه استمشاركت در يك پروژه مكانيز •
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  .عضو پروتكل كيوتو باشند •
ع كنند بايد يك مرجـ  م توسعه پاك مشاركت ميكشورهايي كه در مكانيز •

  .نددبير حانه كنوانسيون معرفي نماي صالحيتدار ملي خود را تعيين و به
  

هـايي را كـه از    CERتوانـد   يك كشور توسعه يافته در صورت داشتن شـرايط زيـر مـي   
  : پس از بررسيهاي مربوطه صادر شده اند را انتقال يا پس انداز كنند ها پروژهمشاركت در 
  عضو پروتكل كيوتو باشد •
 يافته خود را مشخص كرده باشد  مقدار تخصيص •

و منـابع آنهـا    اي گلخانـه يك سيستم ملي براي تخمين انتشـار گازهـاي    •
 داشته باشد 

 يك مركز ثبت ملي انتشار داشته باشد •

 هر سال سياهه انتشار خود را ارئه كند •

 اطالعات تكميلي در مورد مقدار تخصيص داده شده را ارائه كند •

 
  م توسعه پاكها و مراجع مرتبط با مكانيزاي بخشنقش و مسئوليته -4-3
  (EB)م توسعه پاك مكانيز 1هيئت اجرايي -4-3-1

اين هيئت اجرايـي از  . شود ميم توسعه پاك توسط يك هيئت اجرايي سرپرستي مكانيز
 ،آفريقـا (منطقه رسـمي سـازمان ملـل     5عضو از  5عضو تشكيل شده است كه شامل  10
يـك عضـو از جزايـر     ،)OECDزي و شرقي و كشورهاي اروپاي مرك ،آمريكاي التين ،آسيا

دو عضو از كشورهاي پيوست يـك و دو عضـو از كشـورهاي غيـر      ،كوچك در حال توسعه
 هاي پروژهمرجع نهايي براي ثبت  ،هيئت اجرايي. باشد ميعضو پيوست يك پروتكل كيوتو 

يف و وظـا  .اشـد ب مـي  ها پروژهم توسعه پاك و صدور گواهي كاهش انتشار براي اين مكانيز
  :م توسعه پاك عبارتند از اختيارات هيئت اجرايي مكانيز

  م توسعه پاكهاي الزم براي مكانيز توسعه رويه -1
                                                 
 
1 Executive Board 
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كـاهش   هـاي  پـروژه تصويب روش شناسيهاي مرتبط با طرحهـاي پايـه و پـايش     -2
  انتشار

  رسميت بخشي به نهادهاي عملياتي -3
  )هاي خاص طبق رويه( ها پروژهثبت  -4
  )هاي خاص طبق رويه(ور گواهيهاي كاهش انتشار صد -5
م توسـعه پـاك   مكانيز يها پروژهدر دسترس عموم قرار دادن اطالعات مربوط به  -6

  پيشنهادي
م توسـعه پـاك شـامل    مكـانيز  يها پروژهنگهداري يك بانك اطالعاتي عمومي از  -7

تاييـد  گزارشـات   ،نظرات دريـافتي  ثبت شده، يها پروژهاطالعات اسناد طراحي 
تصميمات هيئت اجرايي و اطالعات مربوط به گواهيهاي كاهش انتشار  ،ها پروژه

  صادر شده
م توسعه پاك و نيز گواهي هاي صادر و نگهداري سيستم ثبت براي مكانيز ايجاد -8

  شده
  

  (DNA) 1مرجع صالحيتدار ملي  -4-3-2
 يها پروژهپايش  رات آب و هوايي مسئولاگرچه هيئت اجرايي از طرف كنوانسيون تغيي

بايد در سطح ملـي نيـز توسـط دولـت      ها پروژهولي اجراي اين  ،م توسعه پاك استمكانيز
هريك از كشورهاي عضو پروتكـل كيوتـو   . تصويب و پايش شود ها پروژهكشورهاي مجري 

بايد يك مرجع ملي انتخاب و به دبيرخانه كنوانسيون معرفي كنند كه مسئوليت تصـويب  
نقش اين مراجع ملي  در كشورهاي . م توسعه پاك را بپذيردمكانيز يها پروژهمشاركت در 

م در آنهـا  ممكن است تجربه و فهم اين مكـانيز  م توسعه پاك كهمكانيز يها پروژهميزبان 
  .ر خوردار استاي ب محدود باشد از  اهميت ويژه

                                                 
 
1 Designated National Authority 
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ميزبـان  از مرجع ملي كشـور   ،م توسعه پاكميل فرآيند تاييد يك پروژه مكانيزبراي تك
ايـن  . كه همسو بودن پروژه با توسعه پايدار اين كشـور را تصـديق نمايـد    شود ميخواسته 

به . شود ميكشور ميزبان براي پروژه مورد نظر انجام  1تصديق از طريق صدور نامه تصويب
توسط نهاد هاي عمليـاتي بـين    ها پروژهيكي از شروط تصويب و اعتبار دهي  ،عبارت ديگر

صدور نامه تصويب پروژه از طـرف مرجـع    ،ثبت آنها توسط هيئت اجرايي المللي  و سپس
   .باشد ميصالحيتدار ملي كشور ميزبان 

  

  (DOEs) 2نهادهاي عملياتي منتخب -4-3-3
نهادي قانوني يا سازماني بين المللي هستند كـه بـر اسـاس     ،نهادهاي عملياتي منتخب

هيئـت اجرايـي بـه رسـميت     و توسـط   (COP/MOP)مقررات اجالس و كنفرانس سـران  
  :اين نهادها دو وظيفه كليدي زير را بر عهده دارند .شوند شناخته شده و برگزيده مي

  م توسعه پاك پيشنهاديمكانيز يها پروژهتاييد و سپس درخواست ثبت  - 1
گـواهي نمـودن كـاهش     ،بازبيني و صحه گذاري كاهش انتشار يك پروژه ثبـت شـده   -2

  گواهي كاهش انتشار براي آن ت از هيئت اجرايي براي صدورانتشار مربوطه و درخواس
  

 م توسعه پاكمكانيز هاي پروژهسيكل  -4-4

قبل از اجرا تا صدور گواهي كاهش انتشار بايـد مراحلـي را پشـت سـر      CDMهر پروژه 
  : اين مراحل عبارتند از. بگذارد

  (Project Design Documents-PDD)تنطيم سند طراحي پروژه  •
 (Validation)روژه تائيد پ •

 (Registration)ثبت پروژه  •

 (Monitoring)پايش  •

بــــازبيني، صــــحه گــــذاري و گــــواهي نمــــودن كــــاهش انتشــــار  •
(Verification/Certification) 

                                                 
 
1 letter of Approval 
2 Designated Opreational Entity 
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 (Issuance of CERs)صدور گواهي كاهش انتشار  •
 

و سه مرحله بعدي بعـد از اجـراي   ) مرحله طراحي( سه مرحله اول، قبل از اجراي پروژه
رتيـب مراحـل   و ت CDM هاي پروژهسيكل ) 2(شكل . گيرند انجام مي) مرحله اجراء( وژهپر

  . شوند در اين بخش هريك از اين مراحل شرح داده مي. دهد ميمختلف آن را نشان 
  

  
  م توسعه پاك و ترتيب مراحل آنمكانيز هاي پروژهسيكل  -  2شكل 
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  سند طراحي پروژه  -1- 4-4
ر داد م توسـعه پـاك، پـس از تنظـيم قـرا     انيزيك پـروژه مكـ   در اولين مرحله از اجراي

ه الزم است كه مشاركت كننـدگان يـك سـند طراحـي بـراي      ين شركاي پروژب 1همكاري
. تشـريح نمايـد   اي را با جزئيات الزم پروژه مورد نظر تهيه و تكميل كنند كه فعاليت پروژه

تكميل سـند طراحـي پـروژه    م توسعه پاك قالب استانداردي را براي هيئت اجرايي مكانيز
  :شامل موارد زير است شود ميناميده  2PDDسند طراحي پروژه كه . تدوين كرده است

  
  هدف پروژه •
  ،هاي فني پروژه شرح جنبه •
  ،نقش آن در توسعه پايدار •
  مرزهاي پروژه و روش شناسي پايه •
  پروژهناشي از فعاليتهاي  اي گلخانهروابط پيشنهادي براي محاسبه انتشارات گازهاي  •
  در پروژه 3توضيح درباره چگونگي برآورده شدن شروط افزونگي •
  تخميني براي عمر عملياتي پروژه •
  تحليلي از اثرات زيست محيطي پروژه •
 4نظرات ذينفعان •

  

  . همچنين سند طراحي پروژه بايد يك طرح پايش را نيز در بر داشته باشد
  

                                                 
 

ار داد همكاري بين شركاي پروژه نظير ساير قراردادهاي تجاري است و هيئت اجرايي در تنظيم اين قر  1
   .ها نقشي نداردقرار داد

2 Project Design Document 
3 Additionality 
4 Stakeholders Comments 
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  تائيد پروژه -2- 4-4
تقل فعاليت يك پروژه توسط يك نهاد عملياتي منتخـب  تائيد پروژه، فرآيند ارزيابي مس

م توسعه پاك و با توجـه بـه سـند    رزيابي با توجه به الزامات مكانيزاين ا. بين المللي است
نهاد عملياتي از روي سند طراحي پروژه پيشنهادي، شـرايط  . شود ميطراحي پروژه انجام 

نهاد عمليـاتي بايـد سـند    . كند مي آنرا بررسي و در صورت داشتن شرايط الزم آن را تائيد
ايـن نظـرات   . طراحي پروژه را براي دريافت نظرات احتمالي در دسترس عمومي قرار دهد

صحت طرح پايش و يا مسائل مربوط بـه   ، د مربوط به روش شناسي پايهتوان ميبطور مثال 
رس قـرار  روز پس از در دست 30پس از اتمام مهلت ارسال نظرات كه . افزونگي پروژه باشد

نهاد عملياتي با توجه به سند طراحي پروژه و  ،باشد ميگرفتن عمومي سند طراحي پروژه 
نهـاد عمليـاتي    ،در اين مرحله. نمايد مورد تاييد بودن پروژه را تعيين مي ،نظرات دريافتي

الزم اسـت كـه   . نمايد نظر خود درباره تاييد پروژه را به مشاركت كنندگان پروژه اعالم مي
از مرجع ملي كشور ميزبـان ارائـه   ) نامه تاييديه( كت كنندگان پروژه يك نامه رسميمشار
اين نامه شامل نكات مختلفي از جمله اينكه پروژه مورد نظر بـه كشـور ميزبـان در    . كنند

اگر نهاد عملياتي تشخيص داد كه فعاليـت   .، بايد باشدكند مينيل به توسعه پايدار كمك 
بـه هيئـت   است؛ درخواستي را براي ثبت پـروژه مـورد تاييـد     اي پيشنهادي صحيح پروژه

اين درخواست كه به شكل گزارش تاييـد اسـت بايـد در دسـترس     . كند اجرايي ارسال مي
اين گزارش تاييد بايد شامل سند طراحي پروژه بـوده و در آن چگـونگي   . عموم قرار گيرد

ذكر اين نكتـه   .ح شده باشددر نظر گرفته شدن نظرات دريافتي توسط نهاد عملياتي تشري
مذكور در سند پروژه قبال به  پروژهضروريست كه در صورتيكه روش شناسي پايه و پايش 

تاييد هيئت اجرايي نرسيده باشد، در آنصورت نهاد عمليـاتي قبـل از آغـاز بررسـي سـند      
ن ت اجرايي فرسـتاده و پـس از تاييـد آ   ، ابتدا روش شناسي آن را براي تاييد به هيئپروژه

  .نمايد پروژه مياقدام به بررسي سند 
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  ثبت پروژه  -3- 4-4
ثبت پروژه عبارت از پذيرش رسمي يـك پـروژه تائيـد شـده، بـه عنـوان يـك فعاليـت         

بررسي، ( اين مرحله، پيشنياز مراحل بعدي . باشد ميتوسط هيئت اجرائي  CDMاي  پروژه
ورهاي دخيل در پـروژه  در صورتيكه هيچيك از كش .است)  CERsگواهي نمودن و صدور 

م توسعه پاك درخواستي بـراي بررسـي مجـدد    حداقل سه عضو هيئت اجرايي مكانيز و يا
هفته پس از دريافت گـزارش تاييـد از نهـاد     8اي پيشنهادي نداشته باشند؛  فعاليت پروژه

اي كه توسط نهاد  پروژه. پذيرد ثبت نهايي پروژه توسط هيئت اجرايي صورت مي ،عملياتي
پـس از انجـام اصـالحات الزم در جهـت      ،يا هيئت اجرايي پذيرفته نشده است تي وملياع

 .د دوباره براي تاييد و ثبت مطـرح گـردد  توان مي ،برآورده سازي الزامات تاييد و ثبت پروژه
اي را بـه هيئـت اجرايـي     هزينـه  ،مشاركت كنندگان در پروژه بايد در مرحله ثبـت پـروژه  

مقـدار  . شـود  مـي  هاي اداري هيئت اجرايـي  رف تامين هزينهاين مبالغ ص. پرداخت نمايند
ي كـه  يهـا  پـروژه از . هزينه ثبت پروژه به ميزان كاهش انتشار حاصل از پروژه بستگي دارد

اي بـراي ثبـت دريافـت     تـن باشـد هزينـه    15000متوسط كاهش انتشار ساليانه آنها زير 
تن  15000براي : شود ميمحاسبه به اين ترتيب  ها پروژههزينه ثبت براي ساير . شود مين

. دالر به ازاي هر تن 2/0 ،دالر به ازاي هر تن و براي مابقي كاهش انتشار ساليانه 1/0 ،اول
هـاي  در واقع مبـالغ فـوق كـل هزينـه    . استدالر  000،350سقف هزينه ثبت پروژه برابر 

ر مرحلـه ثبـت   باشد كه بخشي از آن د مي توسعه پاك مكانيزم هاي پروژهاداري مربوط به 
شـود و البـاقي آن در زمـان صـدور گـواهي دريافـت        مـي  پيش، پرداخـت  به عنوانپروژه 

منجر به صدور گواهي نگردد مبـالغ پـيش پرداخـت بـاالتر از      پروژهدر صورتيكه . ميگردد
   ).1جدول . (عودت ميگردد پروژهدالر به صاحبان  30000

پـروژه كـاهش   (ه اولـين پـروژه   اعالم شد كـ  CDMدر پانزدهمين مجمع هيئت اجرائي 
) در گجــرات هنــد HFC23انتشــار گازهــاي گلخانــه اي از طريــق اكسيداســيون حرارتــي 

نيـز اولـين    2004نوامبر سـال   18در . درخواست خود براي ثبت شدن را ارائه كرده است
  .ثبت شد) پروژه تبديل گاز لندفيل به انرژي در نوا جرار برزيل ( پروژه بزرگ 
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  م توسعه پاكمكانيز هاي پروژهينه ثبت هز -1جدول 
 متوسط كاهش انتشار مورد انتظار

  )دالر(هزينه ثبت پروژه   )در سال CO2تن معادل (

000،15< 0  
000،15 500،1  
000،30 500،4  
000،100 500،18  
000،000،1 500،198  
500،757،1 000،350  
500،757،1> 000،350  

  
  پايش پروژه  - 4- 4-4

برنامـه پـايش بخشـي از سـند     . شـود  مـي ه طبق طرح و برنامه پايش انجـام  پايش پروژ
اين طرح بايد بر اساس روش پايش تصويب شده يا يـك روش جديـد   . طراحي پروژه است

اين روش جديد بايد همراه سند طراحي پروژه ارائه شـده و مـورد تصـويب هيئـت     .  باشد
  . اجرائي قرار گيرد

  
  گواهي نمودن كاهش انتشارات بازبيني، صحه گذاري و -5- 4-4

 اي گلخانـه مرحله بازبيني عبارت از بررسي مستقل و متنـاوب كـاهش انتشـار گازهـاي     
ايـن بررسـي   . شود ميحاصل  ،ثبت شده CDMگزارش شده است كه در نتيجه يك پروژه 

عبارت از ارائه  ،مرحله گواهي نمودن كاهش انتشار. گيرد نيز توسط نهاد عملياتي انجام مي
كند در طـول يـك دوره مشـخص،     اهي كتبي از طرف نهاد عملياتي است كه اعالم ميگو

ناشـي از فعاليتهـاي انسـاني از منـابع      اي گلخانهيك پروژه مقدار مشخصي انتشار گازهاي 
مرحله تائيد پروژه كه قبل از اجراي پروژه است و مرحله . بررسي شده را كاهش داده است

گيـرد مگـر    ژه است توسط دو نهاد عملياتي مختلف انجام ميبازبيني كه بعد از اجراي پرو
  .اينكه پروژه كوچك مقياس باشد
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  (CERs)صدور كاهش انتشار تائيد شده  - 6- 4-4
پس از اينكه درخواست صدور گواهي از طرف نهاد عملياتي به هيئت اجرايي رسيد اين 

تشار بـراي آن پـروژه   به اين ترتيب مقدار معيني گواهي كاهش ان. گردند گواهي صادر مي
هيئت اجرايـي  . يره ميگرددادر و در حساب موقت سازمات ملل ذخص CDMدر دفتر ثبت 

. كنـد  كسر مـي  2جهت صندوق انطباق CDMاز اين گواهي را به عنوان ماليات  1دو درصد
دالر بـه   2/0گواهي اول و  15000براي  3دالر يه ازاي هر گواهي 1/0 ضمنا هيئت اجرايي

هـاي اداري از صـاحبان پـروژه در يافـت      اهي براي مابقي گواهيها بابت هزينـه اراي هر گو
هاي اداري محصـوب شـده و    پيش پرداحت هزينه به عنوانهاي ثبت پروژه  هزينه. كند مي

پـس از انجـام كسـورات الزم،    . گـردد  هـاي اداري كسـر مـي    در صورت پرداخت از هزينـه 
. شـود  مـي ثبت شده صاحبان پروژه واريـز   )حساب( باقيمانده گواهي صادر شده به شناسه

اين گواهي كسر شده در بازار به فـروش رسـيده و بـراي كمـك بـه كشـورهاي در حـال        
اي كه به طور خاص در معرض آسيبهاي ناشي از تغييرات آب و هوايي هسـتند بـه    توسعه
  .روند كار مي
  

  زمان شروع و مدت اعتبار پروژه -4-5
ـ  مـي تا زمانيكه به ثبت نرسيده باشد نم توسعه پاك يك پروژه مكانيز توليـد   CERد توان

پس از . خواهد بود CERواجد شرايط توليد  ،كند و تنها پس از ثبت توسط هيئت اجرايي
به ميـزان كـاهش انتشـار حاصـل      صحه گذاري توسط يك نهاد عملياتي، انجام بازبيني و

خ شـروع يـك فعاليـت    م توسعه پاك تـاري اجرايي مكانيزهيئت . شود ميصادر  CERشده 
تاريخي كه اجراء يا فعاليت واقعي پـروژه آغـاز   " :اي را بصورت زير تعريف كرده است پروژه
م توسعه پاك تنها در مدت اعتبار خود قادر به توليد مكانيز هاي پروژههمچنين . "شود مي

CER ست م توسعه پاك تعريف شده امكانيز هاي پروژهدو نوع مدت اعتبار براي . باشند مي
                                                 
 
1 SOP- Adaptation 
2 Adaptation Fund 
3 SOP- Adminstreation 
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يكـي از ايـن دو نـوع مـدت      ،كه مشاركت كنندگان در پروژه بايد در تكميل سند طراحي
  :اين دو نوع مدت اعتبار عبارتند از. اعتبار را براي پروژه خود انتخاب نمايند

اين مـدت اعتبـار   . د حداكثر دوبار ديگر نيز تجديد گرددتوان ميسال كه  7دوره اعتبار  -1
كه سند طراحي پروژه مجددا توسط نهاد عملياتي بررسـي   شود ميتنها در صورتي تجديد 

و به هيئت اجرايي اعالم شود كه خط پايه اصلي پروژه هنوز صحت داشته و يا براي مدت 
  .اعتبار جديد پروژه به روز شده است

  .ساله بدون امكان تجديد 10يك دوره حداكثر  -2
براي كل دوره اعتبار پروژه مورد تاييـد اسـت؛ عليـرغم     ،انتشار پايه هر پروژه ثبت شده

اينكه ممكن است تغييراتي در طي اين دوره بخصوص در روش شناسي پايـه بوجـود آيـد    
  .كه افزونگي پروژه را تحت تاثير قرار دهد

  
  1كوچك مقياس هاي پروژه -4-6

كوچـك   هـاي  پـروژه هـاي سـريعتري را بـراي     رويه ،م توسعه پاكهيئت اجرايي مكانيز
كوچـك   هـاي  پروژهتر اينست كه  هاي سريع هدف از اين رويه. مقياس در نظر گرفته است

بـزرگ مقيـاس نداشـته     هـاي  پـروژه مقياس نيازي به عبور از فرآيندهاي دشوار و پرخرج 
  :گيرند كوچك مقياس قرار مي هاي پروژهموارد زير در دسته بندي . باشند

 د برق از منابع تجديدپذير با حداكثر ظرفيـت  هاي تولي پروژه :هاي نوع اول پروژه
  مگاوات 15

 مرتبط با بهبود راندمان انـرژي كـه مصـرف     هاي پروژهساير  :هاي نوع دوم پروژه
گيگاوات ساعت در سال كاهش  60انرژي را در بخش عرضه يا تقاضا حداكثر تا 

  .دهند مي
 يزان كمتر يا برابر هايي كه منجر به كاهش انتشار به م پروژه :هاي نوع سوم پروژه

 .اكسيدكربن در سال شوند دي معادل تن 60000با 

                                                 
 
1 Small Scale Projects 
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  :باشد ميكوچك مقياس وجود دارد به شرح زير  هاي پروژهمزايايي كه براي 

 ،ثبـت  ،تائيـد  ،امكان ادغام چندين پروژه كوچك مقياس در مراحل طراحي سند پـروژه 
پروژه كلي نبايد از مقـادير فـوق   اندازه اين (بازبيني و گواهي نمودن كاهش انتشار  ،پايش
  ).تر باشد بزرگ) 3تا  1موارد (الذكر 

  ساده تر بودن فرآيند تهيه سند طراحي پروژه •
  تر براي تعيين خط پايه و طرح پايش هاي ساده متدولوژي •
  هزينه كمتر براي ثبت پروژه •
امكان انجام مراحل تاييد پروژه و بازبيني و گواهي نمودن كاهش انتشارات  •

يـد  ايـن مراحـل با   ،معمولي هاي پروژهدر (ه توسط يك نهاد عملياتي پروژ
 ).اي انجام شوند توسط نهادهاي عملياتي جداگانه
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 و ايران م توسعه پاك در دنيازمكاني يها پروژهوضعيت كنوني  - 5

  م توسعه پاك در دنيازمكاني يها پروژهآمار ثبت و اجراي  -1- 5
، آخرين آمـار موجـود در   CDM يها پروژهكنوني در اين بخش براي آشنايي با وضعيت 

 ،منبع تمامي آمار و ارقام ارائه شده در اين بخش. گردد ارائه مي) 1391 آذرتا (اين زمينه 
  .باشد ميدبيرخانه كنوانسيون تغييرات آب و هوا  سايت اينترنتي

  
  م توسعه پاكمكانيز هاي پروژهروند پرشتاب ثبت  -1-1- 5

هاي ثبت شده با سرعت بسيار زيـادي در   تعداد پروژه دهدان ميبررسي آمار موجود نش
 1,162اخيـر از   چهـار سـال  ها در طـي   اي كه تعداد اين پروژه به گونه. استحال افزايش 

افزايش يافته  2012در انتهاي نوامبر پروژه  5,195به  2008در سپتامبر پروژه ثبت شده 
هاي ثبـت   ميليارد گواهي از اين پروژه 2/2 حدود 2012رود تا پايان سال  انتظار مي. است

  . شده حاصل شود
هاي ثبت شـده حـاكي از آن    هاي صادر شده از پروژههمچنين بررسي روند رشد گواهي

يـك  حـدود  بـه   2008ميليون گـواهي در سـپتامبر    222ها از است كه تعداد اين گواهي
  .سترسيده ا 2012انتهاي نوامبر  در ميليون گواهي ميليارد و صد

  
  ثبت شده باتوجه به مقياس پروژه هاي پروژهتقسيم بندي  -1-2- 5

ك تحـت شـرايط   م توسـعه پـا  مكـانيز  هـاي  پروژه ،اشاره شد 5-4وركه در بخش همانط
گيرند و ساده سـازيهايي در مراحـل    كوچك مقياس قرار مي هاي پروژهمشخصي در دسته 

كـه   ها پروژهساير . رفته شده استدر نظر گ ها پروژهثبت و اجرا براي اين  ،مختلف طراحي
معمـولي يـا بـزرگ مقيـاس شـناخته       هـاي  پـروژه  به عنـوان گيرند  در اين دسته قرار نمي

ثبـت شـده نشـان     هـاي  پـروژه از اين دو نوع پروژه را در سهم هريك ) 3(شكل . شوند مي
  .دهد مي

  



 
 مخصوص شهرداري ها،آشنايي با مكانيزم توسعه پاك 19

  
  ثبت شده بر حسب مقياس پروژه هاي پروژهتوزيع  -3شكل 

 3,128بـه ثبـت رسـيده اسـت      2012انتهاي نـوامبر   اي كه تا پروژه 5,195از مجموع 
  .باشند ميپروژه نيز از نوع كوچك مقياس  2,067پروژه از نوع بزرگ مقياس و 

  

  ثبت شده CDM يها پروژهسهم مناطق مختلف جهان در  -1-3- 5
ثبـت   CDM يهـا  پـروژه هاي مختلف جهـان در   سهم هريك از مناطق و قاره) 4(شكل 
پروژه مربوط بـه كشـورهاي    4,403پروژه ثبت شده،  5,195از كل  .دهد مينشان  شده را

همچنين كشـورهاي  . باشد ميثبت شده  هاي پروژهاز كل % 8/84آسيايي است كه معادل 
 اند رساندهپروژه را به ثبت  668آمريكاي التين و كشورهاي حوضه درياي كارائيب تاكنون 

از كـل  % 9/1 معـادل (پـروژه   101. شـود  مـي ا شـامل  ثبت شده ر هاي پروژهاز % 9/12كه 
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نيز از سـاير نقـاط   ) ها پروژهاز كل % 4/0معادل (پروژه  23نيز مربوط به آفريقا و ) ها پروژه
  . باشد ميجهان 

  

  
  CDM يها پروژهسهم مناطق مختلف جهان در ثبت  - 4شكل 

  

  ي ثبت شدهها پروژهكشورهاي ميزبان  -1-4- 5
ا تـ . دهـد  مـي ثبت شـده را نشـان    هاي پروژهمختلف در ثبت  سهم كشورهاي) 5(شكل 

 227و  962، 2,708كشورهاي چين، هنـد و برزيـل بـه ترتيـب بـا       ،2012انتهاي نوامبر 
 و مكزيـك، مـالزي   ،ويتنامكشورهاي . اند گرفتهپروژه ثبت شده در صدر اين كشورها قرار 

شـان دهنـده سـهم    يكـي ديگـر از معيارهـاي ن    .بعدي قرار دارند هاي رتبهنيز در  اندونزي
سـاليانه حاصـل از    CERم توسـعه پـاك، ميـزان    مكـانيز  يها پروژهكشورهاي مختلف در 

درصـد   3/65اين نوع تقسيم بندي، كشور چين بـا  با . استهر كشور ثبت شده  يها پروژه
ثبت شـده در صـدر قـرار     هاي پروژهحاصل از  )پيش بيني شده( هاي ساليانه CERاز كل 

هـاي  CERدليل سـهم بـاالي چـين در    ). در سال CERميليون  462حدود (گرفته است 
بزرگ مقيـاس توسـط    هاي پروژهتمركز اين كشور بر ثبت  ،ثبت شده هاي پروژهحاصل از 
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ثبت شده رتبـه دوم   هاي پروژههاي ساليانه حاصل از  CERاز % 2/10كشور هند با . است
و  مكزيك ،كره جنوبي ،رزيلكشورهاي ب ،بندي در اين رتبه. ده استرا به خود اختصاص دا

  ).6 شكل(. در مكانهاي بعدي قرار دارند اندونزي
  

  
  م توسعه پاك ثبت شده مكانيز هاي پروژهسهم كشورهاي در حال توسعه از تعداد  -5 شكل

  
  هاي ثبت شده ساليانه حاصل از پروژه هايسهم كشورهاي در حال توسعه از گواهي - 6شكل 
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  ثبت شده يها پروژهدر  Iست مشاركت كشورهاي پيو - 1-5- 5
 هايرا بـا مشـاركت كشـور    هـا  پروژهتا اين  مختارند CDM يها پروژهكشورهاي ميزبان 

ميـزان  ) 7(شكل . و يا به تنهايي به ثبت برسانند) كشورهاي توسعه يافته( Iپيوست عضو 
م پـاك را  زتوسـعه مكـاني   هـاي  پـروژه در ثبت  Iمشاركت كشورهاي مختلف عضو پيوست 

ر ثبـت  انگلسـتان و ايرلنـد شـمالي بـا مشـاركت د     ، 2012انتهاي نوامبر تا . دهد يمنشان 
 528هلند با مشاركت در ثبـت   ،پروژه 1,181با مشاركت در ثبت سوئيس  ،پروژه 1,786
در صـدر كشـورهاي مشـاركت كننـده قـرار       پروژه 518با مشاركت در ثبت  ژاپنو پروژه 
بعـدي قـرار    هاي تبهردر  فرانسهآلمان و  ،همانگونه كه از شكل مشخص است سوئد. دارند
در يك پروژه مشاركت  ندتوان مي Iالزم به ذكر است كه چندين كشور عضو پيوست . دارند

  .داشته باشند
  

  
  وسعه پاكم تمكانيز هاي پروژهدر ثبت  Iميزان مشاركت كشورهاي عضو پيوست  - 7شكل 
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  ثبت شده يها پروژهزمينه فعاليت  -1-6- 5
 CDM يهـا  پـروژه مختلفي براي انجام  هاي زمينهذكر شد،  1-4همانگونه كه در بخش 

را نشـان   هـا  زمينـه ثبـت شـده در ايـن     هـاي  پروژهچگونگي توزيع ) 8(شكل . وجود دارد
تا انتهاي ثبت شده  يها پروژهدرصد از  72بيش از  شود ميكه مشاهده همانگونه . دهد مي

از پس . باشد مي) منابع تجديد پذير و تجديد ناپذير(مربوط به صنايع انرژي  2012نوامبر 
 درانتشارات  كاهش .ي قرار دارددرصد در رتبه بعد 12صنايع انرژي، دفع زايدات با حدود 

  .بعدي قرار دارند هاي رتبهو صنايع شيميايي در  كشاورزي سوختها، صنايع توليدي،
  

  
  م توسعه پاك ثبت شدهمكانيز هاي پروژهت زمينه فعالي -8شكل 

  اعتبارات كاهش انتشار صادر شده -1-7- 5
همانگونه كه قبالً ذكر شد با پيوستن روسيه به پروتكل كيوتو، اين پروتكل از ماه فوريه 

از  CDMي هـا  پـروژه اگرچـه فعاليـت در زمينـه    . شكل اجرايي بخـود گرفـت   2005سال 
 2005اكتبر سـال   20ي اولين صدور اعتبار در تاريخ چندين سال پيش آغاز شده است ول

هاي صادر  CERتعداد . براي يك پروژه توليد برق بروش برقابي در هندوراس انجام گرفت
كشـور چـين  بـيش از    . اسـت گواهي  1,097,530,189برابر  2012تا انتهاي نوامبر شده 
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ميليـون واحـد    663بـيش از  (هاي صادر شده را بخود اختصاص داده است  CERاز % 60
CER .(،بعدي قرار دارند  هاي رتبهكره جنوبي و برزيل نيز در  كشورهاي هند) 9شكل.(   

  

  
  سهم كشورهاي ميزبان از گواهي كاهش انتشار صادر شده - 9شكل 
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  م توسعه پاك در ايرانهاي مكانيز عيت ثبت و اجراي پروژهوض -2- 5
. عه پاك براي ايران به ثبت رسيده استتوس مكانيزمپروژه  يازده) 1391آذر (تاكنون 

  .آورده شده است) 2(جدول ها در ليست اين پروژه
  

  هاي ثبت شده ايرانليست پروژه - 2جدول 

registered Title Other Parties Reductions 

23 Nov 09 
Soroosh & Nowrooz Early Gas Gathering and 
Utilization Project (S&N project)  

Norway 463,122 

02 Apr 11 Fuel Switching of Imam Khomeini Sugarcane Plant  Switzerland 31,525 

02 Apr 11 Fuel Switching of Salman Farsi Sugarcane Plant  Switzerland 32,985 

02 Apr 11 Fuel Switching of AmirKabir Sugarcane Plant  Switzerland 55,885 

02 Apr 11 Fuel Switching of Debal Khazaei Sugarcane Plant  Switzerland 55,107 

29 Apr 11 Fuel Switching of Hakim Farabi Sugarcane Plant  Switzerland 54,060 

22 Jul 11 
Fuel Switching of Mirza Kuchak Khan Sugarcane 
Plant  

Switzerland 27,516 

03 Feb 12 Mashad landfill gas to energy project  Netherlands 80,972 

27 Mar 12 
Switch from Single Cycle to Combined Cycle (CC) 
CDM Project at Sanandaj Power Plant  

Switzerland 693,612 

27 Mar 12 
Switch from Single Cycle to Combined Cycle (CC) 
CDM Project at Shirvan Power Plant  

Switzerland 783,332 

27 Mar 12 
Switch from Single Cycle to Combined Cycle (CC) 
CDM Project at Jahrom Power Plant  

Switzerland 897,064 

  
، كشور ايران چندين پروژه ديگر نيز در مراحل هاي ثبت شدهپروژهعالوه بر اين 

پروژه كاهش انتشار توان به از جمله مي. توسعه دارد مكانيزمهاي مختلف سيكل پروژه
N2O  نيروگاه سيكل تركيبي و برقابي اشاره كردپروژه در پتروشيمي شيراز، چندين .  

كشور كه در مجموع هاي كاهش انتشار سري از گواهيو دومين اولين  2012در سال 
هاي كشت و صنعت براي دو پروژه تغيير سوخت در شركتگواهي بود  33,426برابر 

  . صادر شداميركبير و دعبل خزاعي 
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  هاي ثبت شدهاي از پروژهو نمونه CDMهاي ها براي اجراي پروژهپتانسيل شهرداري -6
  هاشرح پتانسيل -6-1

ها و ارتباط تنگاتنگ برخي از آنها با هاي شهردارياساساً بدليل گستردگي فعاليت
توسط  CDMهاي ي اجراي پروژهاي، پتانسيل قابل توجهي براانتشار گازهاي گلخانه

هاي كشور هايي كه در شهرداريبطور كلي با توجه به نوع فعاليت. ها وجود داردشهرداري
تواند در بخشهاي ها مياين شهرداري CDMهاي گيرد، تعريف و اجراي پروژهانجام مي

  :زير  مورد توجه قرار گيرد
  
 مديريت پسماند -1

 (BRT)نقل عمومي با اتوبوسهاي تندرو  اندازي و توسعه سيستم حمل وراه -2

كاهش مصرف انرژي در بخشهاي مختلف مرتبط با شهرداري مانند تعويض  -3
 ...ها و المپهاي قديمي با المپهاي كم مصرف در خيابانها، پارك

هاي تجديدپذير براي تامين انرژي بخشهاي مختلف مرتبط با استفاده از انرژي -4
 شهرداري

  
شود ها انجام ميهايي كه در شهرداريترين فعاليتاصلي از ييك :مديريت پسماند -1

بدليل اينكه پسماندهاي شهري داراي مقادير قابل توجهي از مواد . مديريت پسماند است
اين هوازي بيفسادپذير آلي هستند، دفع آنها بصورت دفن در خاكچال موجب تخمير 

از طرف ديگر اين . آيداي بحساب ميگردد كه جزو گازهاي گلخانهمواد و انتشار متان مي
توانند بطور مستقيم يا غير مستقيم براي توليد پسماندها يك منبع بالقوه انرژي بوده و مي

از مستقيم استفاده تواند بصورت اين توليد انرژي مي. انرژي مورد استفاده قرار گيرند
بعنوان هوازي بي يهاضماهو بيوگاز حاصل از  پسماند، بيوگاز توليد شده در خاكچال

  .سوخت صورت گيرد
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هاي توليد كمپوست از پسماندها نيز بدليل جلوگيري عالوه بر اين، راه اندازي سيستم
) متان(اي هوازي پسماندها در خاكچال موجب كاهش انتشار گازهاي گلخانهاز تخمير بي
  .مطرح شوند CDMهاي توانند بعنوان پروژهشده و مي

توان به بازيافت مواد با ارزش ي موجود در بخش مديريت پسماند ميهااز ساير پتانسيل
 در توليد مواد اوليه از طريق بازيافت، بدليل آنكه. اشاره كرد) هامانند انواع پالستيك(

- توان نتيجهشود ميانرژي كمتري در مقايسه با توليد مواد اوليه از منابع خام مصرف مي

. گرددسماندها موجب كاهش انتشار دي اكسيد كربن ميگيري كرد كه بازيافت مواد از پ
  .استفاده كنند CDMهاي توانند از امكانات پروژهها نيز ميبهمين دليل اين نوع پروژه
هاي موجود در بخش مديريت پسماند توانند بعنوان پتانسيلبطور كلي موارد زير مي

  :مطرح شوند
 آوري و سوزاندن گازهاي خاكچالجمع  
 از گازهاي خاكچال) برق و يا حرارت(و توليد انرژي  آوريجمع  
 برق و يا حرارت(هوازي و توليد انرژي هاي بيهضم پسماندها در سيستم (

  از بيوگاز حاصله
 توليد كمپوست از پسماندها  
 بازيافت و استفاده مجدد از مواد با ارزش موجود در پسماندها 

 
اين نوع : (BRT)ي با اتوبوسهاي تندرو اندازي و توسعه سيستم حمل و نقل عمومراه -2

ها بدليل جايگزيني حمل و نقل شخصي با سيستم حمل و نقل عمومي موجب پروژه
بهمين دليل . شوندكاهش مصرف سوخت و در نتيجه كاهش انتشار دي اكسيد كربن مي

توسعه پاك تعريف و اجرا شده و از  مكانيزمتوانند در چارچوب ها نيز مياين پروژه
  .كانات آن بهره ببرندام
  
اساساً هر اقدامي كه در : شهرداري با مرتبط مختلف بخشهاي در انرژي مصرف كاهش -3

مصرف انرژي انجام شود در نهايت موجب كاهش مصرف سوختهاي فسيلي  جهت كاهش
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هايي مانند تعويض بنابراين پروژه. شودو در نتيجه كاهش انتشار دي اكسيد كربن مي
هاي متلق رف با المپهاي كم مصرف در بخشهاي مختلف مانند ساختمانالمپهاي پر مص

درصورتيكه تامين روشنايي آن در اختيار و مسئوليت (ها ها و خيابانبه شهرداري، پارك
  .مند شوندبهره CDMتوانند از امكانات مي) شهرداري باشد

  
تلف مرتبط با هاي تجديدپذير براي تامين انرژي بخشهاي مخانرژي از استفاده -4

هاي تجديدپذير، انرژي مورد نياز بدون مصرف سوختهاي در استفاده از انرژي: شهرداري
ها سهم اين نوع پروژه. رسدفسيلي تامين شده و مقدار انتشار دي اكسيد كربن به صفر مي

ها نيز باتوجه به شهرداري. اندثبت شده را بخود اختصاص داده CDMهاي عمده پروژه
هاي مختلف توانند با نصب سيستمت و امكاناتي كه در سطح شهرها دارند مياختيارا
خورشيدي و توربين  كنگرمآبيا هاي توليد برق و هاي تجديدپذير مانند سيستمانرژي

  .مند گردندنيز بهره CDMهاي هاي پاك از مزاياي پروژهباد عالوه بر توليد انرژي
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 شده هاي ثبتهايي از پروژهنمونه - 6-2

 هاي ثبت شده در بخش مديريت پسماندهايي از پروژهنمونه - 6-2-1

  )بدون بازيابي انرژي(آوري و سوزاندن گازهاي خاكچال جمع - 1- 6-2-1
يكي از صدها پروژه ثبت شده در  "ويتنام Hanoiآوري گازهاي خاكچال جمع"پروژه 

-ري از يك سيستم جمعبرداري و نگهدااين پروژه شامل ساخت، بهره. اين زمينه است

در اين پروژه گازهاي دو خاكچال . آوري و سوزاندن گازهاي لندفيل هانوي در ويتنام است
 85هكتار از خاكچال  40البته فقط . شودآوري ميهكتار جمع 5/5و  85به وسعتهاي 

آغاز بكار كرده و  2000خاكچال بزرگتر در سال  .هكتاري مشمول اين پروژه خواهد بود
ميليون تن پسماند شهري به  7از ابتدا تا كنون حدود . بسته خواهد شد 2015ل در سا

تن  3,000مقدار ارسال پسماند به آن حدود  2009اين خاكچال ارسال شده و در سال 
آغاز و در سال  1997برداري از خاكچال كوچكتر نيز در سال بهره .در روز بوده است

  . زار تن پسماند دريافت نموده استه 821خاتمه يافته و طي اين مدت  1999
آوري گاز، يك تجهيزاتي كه در اين پروژه نصب خواهند شد شامل يك شبكه جمع

دياگرام اين پروژه در . سيستم فلرينگ و سيستمهاي پايش و كنترل در هر سايت است
  .آورده شده است 10شكل 

كه  CO2ديل آن به اين پروژه از طريق سوزاندن متان موجود در بيوگاز خاكچال و تب
اي را برابر كمتر از متان است، انتشار گازهاي گلخانه 21پتانسيل گرمايش جهاني آن 

ساله حدود  7در يك دوره ) 1فاز (كل كاهش انتشار حاصل از اين پروژه . دهدكاهش مي
تواند براي دو اين پروژه مي. استميليون تن معادل دي اكسيد كربن برآورد شده  6/2

  .استفاده كند CDMي ساله ديگر نيز از درآمدها 7دوره 
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  ويتنام Hanoiآوري گازهاي خاكچال دياگرام پروژه جمع - 10شكل 

  
براي فاز دوم اين پروژه نيز نصب سيستم توليد برق از اين گازها در نظر گرفته شده 

برق با نصب سيستم توليد برق، ميزان كاهش انتشار حاصل از پروژه بواسطه توليد . است
  .از منابع تجديد پذير افزايش خواهد يافت

 
  از گازهاي خاكچال) برق و يا حرارت(آوري و توليد انرژي جمع - 2- 6-2-1

ارائه  "براي توليد برق Dalianبازيابي گازهاي خاكچال در "در اين بخش كليات پروژه 
وسعت اين . شهر داليان چين انجام شده است Maoyingziاين پروژه در خاكچال . شودمي
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-اين خاكچال كه بهره. ميليون تن است 6/12و ظرفيت كل آن  km2 03/1خاكچال برابر 

ميليون تن پسماند  3/8حدود 2007آغاز شده است تا سال  1989برداري از آن در سال 
  .شودتن پسماند در روز به آن ارسال مي 2300شهري را در خود جاي داده و اخيراً حدود 

آوري گازهاي خاكچال انجام خواهد شد تا اين سات الزم براي جمعدر اين پروژه تاسي
بكار گرفته  MW 4گازها بطور موثري بازيابي شده و در يك واحد توليد برق با ظرفيت 

در سال برآورد شده كه به  MWh 300,13توليد برق در اين پروژه حدود ميزان . شود
دياگرام اين  .شودز در فلر سوزانده ميمقدار اضافي گازها ني. شبكه برق فروخته خواهد شد

  . آمده است 3در جدول  آنپارامترهاي اصلي  و 11پروژه در شكل 
  

  
  براي توليد برق Dalianدياگرام پروژه بازيابي گازهاي خاكچال در  -11شكل 
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براي توليد برق Dalianپارامترهاي اصلي پروژه بازيابي گازهاي خاكچال در  - 3جدول 

  
  

  :شوداي مياز دو طريق باعث كاهش انتشار گازهاي گلخانه اين پروژه
با اجراي اين پروژه از انتشار متان توليد شده در خاكچال به اتمسفر جلوگيري  -1

آوري شده و با سوزانده شدن در سيستم توليد برق به اين متان جمع. شودمي
CO2 متان استبرابر كمتر از  21شود كه پتانسيل گرمايش جهاني آن تبديل مي. 

شود كه مصرف سوختهاي فسيلي در توليد برق از بيوگاز توليدي باعث مي -2
 . واحدهاي توليد برق كشور كم شده و لذا از انتشار دي اكسيد كربن كاسته شود

 

برآورد شده  tCO2e 374,687,1ساله برابر  7كل كاهش انتشار اين پروژه در يك دوره 
ساله ديگر نيز وجود  7اين درآمدها براي دو دوره امكان تمديد اين پروژه و كسب  .است
 .دارد

  

  هوازي و توليد انرژي از بيوگاز حاصلههاي بيهضم پسماندها در سيستم -2-1-3- 6
تبديل پسماندهاي شهري به انرژي در "توان به پروژه در اين بخش بعنوان نمونه مي

Abidjan زار تن پسماند شهري ه 200در اين پروژه ساالنه . اشاره كرد "ساحل عاج
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پذير آن در اين پروژه ابتدا پسماندها تفكيك شده و مواد آلي تجزيه. مديريت خواهد شد
  مواد غير آلي نيز مورد بازيافت يا دفن قرار . شوندهوازي ارسال ميهاي بيبه هاضم

  .دهدرا نشان مياين پروژه  يفرآيند جريان دياگرام 12شكل . گيرندمي
  

  
اگرام جريان فرآيندهاي مورد استفاده در پروژه تبديل پسماندهاي شهري به انرژي دي -12شكل 

  ساحل عاج Abidjanدر 
  

  دو هاضم در سال اول و سه هاضم در سال دوم نصب  ،ريزي پروژهطبق برنامه
اي و بتني بوده و ارتفاع، قطر داخلي و قطر خارجي آنها ها بصورت استوانههاضم. شوندمي

آن متان و % 60-%70كه بيوگاز توليدي . باشدمتر مي 3/19و  5/18، 19رابر به ترتيب ب
ميليون مترمكعب در سال  11حدوداً آن دي اكسيد كربن بوده و مقدار آن % 30-40%

براي توليد برق از . شودبه واحد توليد برق ارسال مي H2Sپس از تصفيه و حذف  است
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برآورد شده است . تي در نظر گرفته شده استكيلووا 600واحد توليد برق  5بيوگاز نيز 
برق در اين واحدها توليد شود كه مقداري از آن در سايت پروژه  GWh 25ساالنه حدود 

براي . به شبكه برق فروخته خواهد شد) GWh 5/20حدود (مصرف شده و مابقي آن 
ايت پروژه حفظ ايمني سايت و براي سوزاندن بيوگاز در موارد اضطراري نيز يك فلر در س

هوازي نيز پس از آبگيري، از طريق هوازي مواد باقيمانده از هضم بي. شودنصب مي
  .شودكمپوست شده و به كشاورزان محلي فروخته مي

  :شوداي مياين پروژه از دو طريق باعث كاهش انتشار گازهاي گلخانه
  ده به خاكچال فرستا شوند قبالًمي مديريت پروژه اين در كه پسماندهايي -1

لذا با اجراي اين پروژه از دفن اين پسماندها و توليد متان در خاكچال و . شدندمي
  هاي متان بجاي خاكچال  در هاضم. شودانتشار آن به اتمسفر جلوگيري مي

تبديل  CO2هوازي توليد شده و سپس با سوزانده شدن در سيستم توليد برق به بي
 .برابر كمتر از متان است 21شود كه پتانسيل گرمايش جهاني آن مي

شود كه مصرف سوختهاي فسيلي در واحدهاي توليدي باعث مي توليد برق از بيوگاز -2
 . توليد برق كشور كم شده و لذا از انتشار دي اكسيد كربن كاسته شود

  ساله حدود 7كل كاهش انتشار حاصل از اين پروژه در يك دوره 
 tCO2e 318,502 ساله ديگر  7تواند براي دو دوره ه مياين پروژ. برآورد شده است

  .استفاده كند CDMي نيز از درآمدها
  

  توليد كمپوست از پسماندها - 2-1-4- 6
  يكي از  "نيجريه Ikoroduتوليد كمپوست از پسماندهاي شهري در "پروژه 

تاسيسات كمپوست سازي . اندهاي متعددي است كه در اين زمينه به ثبت رسيدهپروژه
دياگرام . كندتن پسماند شهري را فرآوري مي 1,500وژه نصب شده روزانه كه در اين پر

  .نشان داده شده است 13جريان اين پروژه در شكل 
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  نيجريه Ikoroduدياگرام جريان پروژه توليد كمپوست از پسماندهاي شهري در  - 13شكل 

  
توليد و انتشار اين پروژه از طريق جلوگيري از دفن پسماندها و در نتيجه جلوگيري از 

كل كاهش انتشار اين پروژه در يك . شوداي ميمتان، باعث كاهش انتشار گازهاي گلخانه
  ). CDMفقط درآمد ( استبرآورد شده  tCO2e 468,972,1ساله برابر  7دوره 

 
 (BRT)زمينه سيستم اتوبوسهاي تندرو  در شده ثبت هايپروژه از اينمونه - 6-2-2

اي از نمونه "چين Chongqingدر شهر  BRTتا چهار  احداث خطوط يك"پروژه 
جمعاً  BRTدر اين پروژه چهار خط . باشدمي BRTثبت شده در زمينه  CDMهاي پروژه
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متري با استاندارد  18اتوبوس  350در اين خطوط از . شودكيلومتر احداث مي 81بطول 
Euro 3  و سوختCNG طه و سيستم احداث ايستگاههاي مربو. استفاده خواهد شد

ريزي سرويسها نيز از ساير اقدامات در نظر گرفته شده در اين پروژه پايش، كنترل و برنامه
ميليون مسافر از طريق اين خطوط  600پيش بيني شده است ساالنه بيش از . هستند

  . جابجا شوند
سهاي اتوبو(اي از طريق بهبود راندمان انرژي در اين پروژه كاهش انتشار گازهاي گلخانه

و تغيير سيستم حمل و نقل از تاكسي و ) تر نسبت به وسايل حمل و نقل قبليكم مصرف
  و در نتيجه كاهش مصرف سوخت صورت  BRTوسيله نقليه شخصي به 

  ساله حدود 7كل كاهش انتشار حاصل از اين پروژه در يك دوره . گيردمي
 tCO2e 469,526,1  ساله ديگر 7و دوره با امكان تجديد براي د( استبرآورد شده.(  
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  و پيشنهاداتها هاي موجود براي شهرداريپتانسيل -7
توان نتيجه شود ميانجام مي هاي كشوربا توجه به نوع فعاليتهايي كه توسط شهرداري

 خشبدر اين  ،6هاي شرح داده شده در بخش گيري از همه پتانسيلگرفت كه امكان بهره
و بتبع آن باال بودن حجم  كشور هايپرجمعيت بودن شهر ضمن اينكه بعلت. وجود دارد

ها براي كاهش انتشار گازهاي توان انتظار داشت كه ظرفيت اين پتانسيلفعاليتها مي
  .بسيار قابل توجه باشد CDMاي و در نتيجه ميزان درآمدهاي حاصل از گلخانه

در حال حاضر : لههوازي پسماندها و توليد برق از بيوگاز حاصاحداث واحد هضم بي -1
طبق قوانين و مقررات  .استبه تصويب رسيده در شهرداري تهران اي در اين زمينه پروژه

CDM  صاحبان پروژه ملزم هستند اقدامات مربوط بهCDM  را حداكثر طي شش ماه از
 CDMبنابراين براي جلوگيري از هدر رفت درآمدهاي . آغاز عمليات اجرايي، شروع نمايند

  .ردد اقدامات الزم هر چه سريعتر انجام شودگبراي اين پروژه پيشنهاد مي
دفن حجم بسيار زيادي از پسماندهاي شهري : هاآوري و مصرف بيوگاز خاكچالجمع -2

آوري و مصرف بيوگاز فرصت بسيار مناسبي را براي جمع شوركموجود در هاي در خاكچال
آمدهاي قابل با در نظر گرفتن در. حاصل از تخمير اين پسماندها فراهم آورده است

بدست آيد و با توجه به افزايش قيمت انرژي در  CDMتواند از طريق توجهي كه مي
قرار  هااصلي شهرداريهاي اند جزو اولويتتوها ميكشور، پيگيري و اجراي اين نوع پروژه

و  Aهاي صورت گرفته با بازيابي بيوگاز از ناحيه 87بر اساس برآوردي كه در سال  .گيرد
B توان كچال كهريزك، ميخاMW 5/8 ميزان كاهش انتشارات حاصل از . برق توليد كرد

ميليون  5/9گذاري الزم حدود هزار تن در سال و ميزان سرمايه 500اين پروژه حدود 
  .يورو برآورد شده است

از پسماندهاي شهري توسط  تاكنون چندين پروژه توليد كمپوست: توليد كمپوست -3
اجرا  CDMگيري از ها بدون بهرهمتاسفانه اين پروژه. را شده استاجهاي كشور شهرداري

با توجه به طرحهاي آتي اين . شده و درآمدهاي قابل توجهي از دست رفته است
براي توسعه واحدهاي موجود و احداث واحدهاي جديد، همچنان امكان  هاشهرداري

  .باقي استها ريدر بخش توليد كمپوست نيز براي شهردا CDMاستفاده از درآمدهاي 
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و ...) پالستيك و (بازيافت مواد : ها در زمينه مديريت پسماندهاي شهريساير پروژه -4
توانند در ميهاي كشور شهرداريهايي هستند كه از پسماندها از ديگر پروژه RDFتوليد 

باتوجه به اينكه . مند گردندو از درآمدهاي آن بهره مودهنتعريف  CDMچارچوب 
شود در اجراي طرحهاي آتي ، پيشنهاد ميستندهنه نيز فعال در اين زمي هاشهرداري

  .نيز لحاظ شود CDMگيري از بهره
تهران برخي شهرهاي بزرگ بويژه در اين زمينه نيز شهرداري : BRTايجاد خطوط  -5

ها نيز متاسفانه اين پروژه. نداايجاد نموده BRTفعاليت قابل توجهي داشته و چند خط 
در نظر گرفتن  با اين وجود با. اندانجام شده CDMدهاي گيري از درآمبدون بهره

شود اقدامات مي براي گسترش اين خطوط پيشنهادكالن شهرها  هاي شهرداريسياست
  .براي طرحهاي آتي صورت گيرد CDMالزم براي كسب درآمدهاي 

در اين زمينه نيز : هاي تجديد پذيرگيري از انرژيكاهش مصرف انرژي و بهره -6
صورت گرفته و مطمئناً افزايش قيمت انرژي در ها اي توسط شهرداريپراكندهفعاليتهاي 

معموالً كاهش انتشار حاصل از اين . كشور باعث افزايش اين فعاليتها نيز خواهد شد
با اين وجود . ها نسبتاً كوچك بوده و ثبت آنها بصورت جداگانه به صرفه نخواهد بودپروژه

لب يك برنامه كلي تدوين و به ثبت برسند كاهش انتشار حاصل ها در قاچنانچه اين پروژه
  .تواند قابل توجه باشداز آنها مي
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  :پيشنهادات
  هاي جديد در حال اجرا شامل نيروگاه توليد برق از بيوگاز پيگيري سريع پروژه -1

 BRT، بازيافت مواد و خطوط RDFهوازي، طرحهاي توليد كمپوست، توليد هاي بيهاضم
  .براي جلوگيري از فرصت سوزي CDMغاز اقدامات مربوط به و آ
هاي كاهش انتشار گازهاي شناسايي پتانسيل"اجراي يك پروژه پژوهشي براي  -2

با اجراي اين پروژه منابع و  ."هاي كشوردر شهرداري CDMهاي اي و اجراي پروژهگلخانه
مشخص شده و ها اريشهردبا مرتبط مختلف اي در بخشهاي ميزان انتشار گازهاي گلخانه

گذاري الزم، ميزان كاهش پذيري فني، ميزان سرمايهامكان(هاي موجود ابعاد پتانسيل
براي كاهش انتشار اين گازها و امكان ...) انتشار، درآمدهاي مستقيم و غير مستقيم و 

  .براي آنها تعيين خواهد شد CDMگيري از مزاياي بهره
هاي اي و پروژهي آموزشي در زمينه گازهاي گلخانهبرگزاري سمينار و كارگاهها -3

CDM هاي كشوربراي مديران و كارشناسان مربوطه در شهرداري 


