
 

  براي نيروگاههاي بادي مكانيزم توسعه پاك كسب درآمدهاي
 

مكانيزم توسعه پاك يكي از مكانيزم هاي پروتكل كيوتو كنوانسيون تغيير آب و هواي سازمان ملل متحد است كه به 
 وتكنولوژي از پروژه هاي كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي خود تا براي اجراي كشورهاي در حال توسعه اجازه ميدهد 

به  يافته در قالب پروتكل كيوتو متعهد كشورهاي توسعهفقط در واقع . كشورهاي توسعه يافته استفاده نمايند ماليمنابع 
هستند و در واقع مكانيزم توسعه پاك ) كه منجر به گرمايش زمين ميشود(كاهش ميزان انتشار گازهاي گلخانه اي خود 

به كشورهاي توسعه يافته اين امكان را ميدهد تا پروژه هاي كاهش انتشار را در كشورهاي در حال توسعه انجام دهند چرا 
بدين . توسعه يافته است ي در حال توسعه علي القاعده كمتر از كشورهايكه هزينه تمام شده كاهش انتشار در كشورها

يز، عالوه تعهدات خود را با هزينه كمتري به انجام ميرسانند و كشورهاي در حال توسعه ن كشورهاي توسعه يافته  ترتيب،
، ميتوانند بابت در اختيار قرار دادن اين )و ايجاد اشتغال(كاهش مصرف منابع و توسعه پايدار بر دريافت تكنولوژي و 

توسعه ميتوانند راسا  كشورهاي در حال .فرصتها براي كشورهاي توسعه يافته، منابع مالي مستقيمي نيز مطالبه نمايند
گواهي كاهش انتشار صادر شده (چنين پروژه هايي را زير نظر هيئت اجرايي انجام داده و كاهش انتشارهاي محقق پروژه 

  .را به كشورهاي توسعه يافته بفروشند) از سوي هيئت اجرايي

با ساير نيروگاههاي اين نيروگاهها  بلكهنيروگاههاي بادي بطور مستقيم باعث كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي نميشوند 
وات ساعت برق، يك تن گاز مگابه ازاي توليد هر  كشور نيروگاههاي كل مثال اگر متوسط. رايج در كشور مقايسه ميشوند

مگاوات ساعت برق از نيروگاههاي بادي، از منتشر كنند، ميتوان فرض كرد كه با توليد يك ) دي اكسيد كربن(گلخانه اي 
  .انتشار يك تن دي اكسيد كربن جلوگيري شده است

كيلوگرم دي اكسيد كربن به ازاي هر مگاوات ساعت  640دود در حال حاضر، متوسط ضريب انتشار شبكه برق ايران ح
تن  1960، منجر به كاهش انتشار 35/0 يك نيروگاه بادي يك مگاوات، با فرض ضريب دسترسيبرق توليدي است و لذا 

   .ميشود در سال دي اكسيد كربن

اي ديگر نظير ژاپن و نيوزيلند، هر تن دي اكسيد كربن در حال حاضر، بورسهاي كربن فعال در اروپا و برخي از كشوره
  .دالر از كشورهاي در حال توسعه خريداري مينمايند 10را به قيمت ) يك گواهي كاهش انتشار(

 از محل فروش گواهي هاي كاهش انتشار طرح مكانيزم توسعه پاك، ايران يك مگاوات لذا درآمدهاي يك نيروگاه بادي
 .هزار دالر خواهد بود 420، )دوره اعتبار پروژه هاي مكانيزم توسعه پاك(سال  21طول هزار دالر در سال و در  20حدود 

 42و كال ميليون دالر  2ساليانه مگاوات بادي ايران از محل مكانيزم توسعه پاك،  100به عبارت ديگر، منافع يك نيروگاه 
  .ميليون دالر خواهد بود



 

قالب هاي معيني كه هيئت اجرايي  براي كسب منافع نقدي پروژه هاي مكانيزم توسعه پاك، الزم است اين پروژه ها در
سپس يكي از شركتهاي بازرسي مورد اعتماد . مدون نموده است، تعريف و روش اندازه گيري كاهش انتشار فرموله شود

پروژه در دبيرخانه هيئت اجرايي ثبت خواهد شد و از آن تاريخ، در اينصورت . هيئت اجرايي آنرا بررسي و تاييد نمايد
 7دوره  3در خصوص نيروگاه بادي (ساله  7دوره  3سال و يا  10درآمدهاي مكانيزم توسعه پاك براي آن پروژه به مدت 

پس از تاييد يك شركت  هر ساله الزم است گزارشي از ميزان كاهش انتشارات محقق پروژه،. قابل وصول خواهد بود) ساله
گواهي هاي كاهش انتشار صادر شده، . بازرسي معتمد، براي صدور گواهي هاي كاهش انتشار به هيئت اجرايي ارسال شود

عموما صاحبان پروژه ها در كشورهاي در حال توسعه، براي انجام مراحل . در بازارهاي بورس كربن قابل فروش ميباشند
  .يرندسعه پاك بهره ميگي مكانيزم توفوق از شركتهاي مشاوره تخصص

  


