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  65- 76صفحه 

  

  چكيده

بدان كيوتو   توافقنامهموضوعي است كه در زميني، نقل  و برداري از حمل بهرهاي در  خانه كنترل انتشار گازهاي گل

در آن انيزم توسعه پاك كعنوان م امكانيزمي بدستيابي به اهداف پروتوكل، به منظور تسهيل در توجه شده است. 

براي اجراي  درحال توسعهكشورهاي  و صاحب تكنولوژي با كت كشورهاي توسعه يافتهرمشاكه امكان منظور شده 

به  ،ميدانيو مطالعات  تحليلمتا دو ابزار در اين مقاله با استفاده از . داردوجود  سازي مصرف سوخت بهينههاي  پروژه

برآورد براين اساس، شده است. پرداخته  نسبت به ريلي اي جادهنقل  و حمل در مكانيزم توسعه پاكاستفاده از   ولويتا

 ميليون تن و براي 12,56- 62,8بازه  درنقل  و كل حملدر براساس سناريوهاي مختلف ساالنه پتانسيل كاهش انتشار 

 اي و ريلي نقل جاده و دو مد حمل ي درمقايسهدركنار آن شود.  ميليون تن برآورد مي 5,16- 25,8اي  جادهنقل  و حمل

% و در 124مسافر اي  مد جادهميزان انتشار در ، ساله 20زماني بازه  دريكوي جابجايي بار و مسافر در شرايط مسا

 % نسبت به ريلي بيشتر است.413قسمت بار 

  

  اندازه بازار تجارت انتشار ،انتشار پروتكل كيوتو، مكانيزم توسعه پاك، پتانسيل كاهش كليدي: هايواژه

  

  مقدمه-1
هاي مختلف به يكپارچگي و  هاي بشر در عرصه پيشرفت

وحدت كمك كرده كه البته، مسائل زيست محيطي را نيز به 

است. تخريب اليه ازن، گرم شدن كره زمين و  همراه داشته

ها و تهي شدن  اي، تخريب فزاينده جنگل بروز پديده گلخانه

ذخاير آبزيان، آلودگي شديد منابع آب، آلودگي هوا و انتشار 

هاي خطرناك و غيره ها و پسمانده اي از آالينده طيف گسترده

. اين استكه از آثار اين پيشرفت يوده از جمله مسائلي است 

تابع هيچ مرزي نبوده و عوارض مخرب آن  آثار مخرب

بازنگري اين رويداد لزوم سراسر جهان را در نورديده است. 

  كند.  ميناپذير  اجتنابرا اي هاي توسعه ها و برنامه در سياست

هاي  ها حاكي است كه مصرف بيش از اندازه سوخت بررسي

يرات زيست فسيلي كه الزمه رشد نيز است، عامل اصلي تغي

 &, Lotfalipour, Mohammad Ali( محيطي است

Ashena, 2010(منظور تعامل بيشتر توسعه منظور  . به 

از زيست، استفاده در كنار حفاظت از محيط  اقتصادي

اي  خانه در كنترل انتشار گازهاي گل اقتصاديهاي  مشوق

 ماليات بر انتشار انواع گازهاي  .درنظر گرفته شده است

هاي اندازي پروژهراهارايه يارانه و كمك در اي، خانهگل

انواع سازي مصرف سوخت و تعيين سقف انتشار بهينه

 & Pengfei( ها است از جمله آناي  خانه گازهاي گل
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Wenying, 2002( . ي دودستهبه توان  را مياين اقدامات

در روش پروژه . كردپروژه محوري و بازار محوري تقسيم 

حتي با عدم وجود  ،ها محوري، كاهش انتشار انواع آالينده

گيرد. در كنار آن، موضوع الزام  انجام مي نيز الزام قانوني

ملزم به كاهش  ها و به تبع آن شركت كه كشورها استقانوني 

 ;Xiaoping, Xu( باشند مي ها ميزان انتشار آالينده

Xiaoyan, Xu;, 2016(جارت . برمبناي اين كار موضوع ت

وارد ادبيات اقتصادي شده است. پايه اين روش بر مبناي  نشر

تعريف دقيق و يكتايي براي . تعيين سقف انتشار است

تجارت نشر وجود ندارد. در ادبيات، وقتي به تجارت انتشار 

 كنترل جهت بازار بر مبتنيي روششود، منظور اشاره مي

 تجارت در. است اقتصادي هايمشوق ارائه طريق ازي آلودگ

 رسيدن براير) انتشا اعتبار يا سهميه مجوز،( انتشار حق ،نشر

كه شود  ميها صادر تكها براي شرآاليندهي از مشخص حد به

تا كنون  .مجوزها نيز وجود دارد فروش و خريدامكان 

قوانين داخلي، در  مكانيزم خريد و فروش مجوزها

د استفاده قرار گرفته راي مو المللي و منطقه هاي بين موافقتنامه

در پروتوكل كيوتو از تعيين سقف انتشار طور نمونه،  بهاست. 

(شيروي,  و امكان خريد و فروش آن استفاده شده است

كاهش در سرعت  ماين مكانيز از اهداف اصلي. )1389

 ,Barry( استعنوان شده اي  خانه افزايش گازهاي گل

پروتوكل كيوتو در سراسر اجراي  ي ه منظور توسعهب .)2016

گذاري كشورهاي توسعه يافته در  جهان، امكان سرمايه

در نظر گرفته كشورهاي در حال توسعه و كمتر توسعه يافته 

مجوز ،  انتشار آاليندهكاهش  پتانسيلفراخور  به .شده است

تعلق  پروژهبه با عنوان ظرفيت كاهش  )اوراقي( كاهش انتشار

اين وجود دارد. نيز گيرد كه امكان معامله آن در بازار  مي

يابد كه امكان  سال براي پروژه انتشار مي 10اوراق به مدت 

 ,CDM.unfccc( سال نيز وجود دارد 21توسعه آن تا 

مستمر پايش اين اوراق  . از نكات مهم براي انتشار)2018

از اين روش به عنوان انتشار است. كاهش پروژه براي ميزان 

. (Gra'on, 2012) شود توسعه مكانيزم پاك نام برده مي

با در نظر . براي پروژه استالبته مزيت اين اوراق درآمدي 

اين فرضيه كه آلودگي و آسيب به محيط زيست  نگرفت

نجانده شده است. گدر پروتوكل  ماي نيست، اين مكانيز منطقه

انتقال تكنولوژي در كنار كاهش ميزان انتشار هدف كار  با اين

سازمان ملل درراستاي گسترش اين فرهنگ، شود.   حاصل مي

هاي  فعاليت IETAصوصي از جمله هاي خ و برخي از انجمن

. اند انجام دادهدر زمينه اجراي مكانيزم توسعه پاك  اي گسترده

هاي آموزشي، تربيت نيروي انساني ماهر،  برگزاري دوره

روزرساني  المللي، ايجاد و به ايجاد بسترهاي قانوني بين

گيري ميزان  فرايندهاي مورد نياز از جمله، ثبت پروژه، اندازه

اي به  ، ارايه بسترهاي مشاورهاز اجراو بعد قبل انتشار 

اقدامات است. بسياري از  ي اين  ها از جمله كشورها و شركت

ها،  اي، بانك هاي بيمه بازارهاي بورس دنيا، شركت

هاي  هاي نفتي عضو اين انجمن شركتهاي حقوقي،  شركت

طالعات منتشر براساس ا .)IETA, 2018( خصوصي هستند

 با 2004 سال در برزيل توسط CDM پروژه شده، اولين

 مركز از گاز استحصال از برق توليد براي هلند كشور همكاري

در هر سال  CO2تن  670000 نشر كاهش بود كه زباله دفن

 2005 سال در هندوراس توسط پروژه دومين داشت. دربر را 

 مگاواتي يك كوچك برقابي براي نيروگاه فنالند همكاري با

(پيرو  بوددر هر سال  Co2تن  18000آن ساليانه كاهش و بود

ميليون درمجموع تاكنون بيش از يك  ).1394و يوسفي، 

اوراق كربن، براساس پروتوكل كيوتو براي كشورهاي عضو 

پروژه  8000پيوست يك انتشار يافته است. همچنين، بيش از 

باشند در اين نمي 1كشور جهان كه در پيوست  111در 

هاي توسعه مكانيز پاك اند. وضعيت پروژهنام كردهفرايند ثبت

پروژه فرايند  59 بدين ترتيب است كه، 2017براي سال 

اند. نام داشتهپروژه درخواست ثبت 74نام را تكميل و ثبت

اند پروژه اجازه انتشار اوراق كربن پيدا كرده 548دراين سال، 

 ت براي انتشار كربن ثبت شده استدرخواس 478كه، درحالي

)Statistics.Unfccc( . در اجالس تغييرات اقليم پاريس در

درصد انتشارات گلخانه  12تا  4متعهد شده  ايران 1394سال 

(سازمان بسيج  كاهش دهد 2030اي خود را تا سال 

 ميليون تن گاز  600ايران با توليد  .)1396حقوقدانان, 

گلخانه اي در سال، رتبه اول را در خاورميانه و منطقه آفريقا 

درصد مربوط به بخش  75دارد (از اين ميزان گاز بيش از 

 گزارش اساس بر. )1394رعايايي,  &(سعيد  انرژي است)

 در كربن دياكس يد انتشار شدت ،يانرژ يالملل نيب آژانس

 ژاپن، برابر 15 خدمات و كاال دالر هزار ديتول يازا به رانيا

 برابر 2/ 6 و هيترك برابر 3/ 5 كره، برابر 10 ا،ياسپان برابر 13

 .)2016(سازمان جهاد دانشگاهي تهران,  باشديم پاكستان
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طريق از حاكي از پتانسيل باال براي كاهش انتشار اين موضوع 

   .هاي مختلف اقتصادي است در بخشنيزم توسعه پاك امك

 در پروژه 4 شده، ثبت پروژه 12 داراي ايران حاضر حال در

و  المللي بين عملياتي نهادهاي توسط تاييد و بررسي مرحله

  متحد ملل سازمان به 1اوليه اعالم مرحله در پروژه 29

 در كشور ثبت حال در و شده ثبت هايپروژه عمده. باشدمي

 توليد پذير تجديد منابع يا و تركيبي سيكل هايبخش نيروگاه

 موفق ايران شده ثبت پروژه 12 از پروژه باشند. سهمي برق

 اند شده متحد ملل سازمان از گواهي هزار 265 اخذ به

)CDM.unfccc, 2018(  ,رستميان)1394(.   

از بسترهاتي تحقيقاتي در حوزه تجارت نشر در حوزه   

ميزان دازه بازار، تاثيرات اقتصادي طرح، الملل موضوع ان بين

گذاري كربن،  ، قيمتت استفاده از مكانيزم توسعه پاكموفقي

بررسي درآمدهاي دولت در اين خصوص بوده است. در و 

مطالعات داخلي، ضمن معرفي استفاده از اين مكانيزم  حوزه

هاي مختلف اقتصادي به موضوع منافع اقتصادي  در زيربخش

هاي قانوني استفاده از مكانيزم توسعه پاك و به طور  و بحث

  كل تجارت نشر اشاره شده است. 

كنار آن از  هاي توسعه است. در نقل يكي از پايهوحمل   

سازي عدالت اجتماعي است. از  ابزارهاي الزم براي پياده

هاي اقتصادي عمده مصرف كننده  رويي ديگر از زيربخش

برداري است. ازاين رو  هاي فسيلي در مرحله بهره سوخت

يكي از مراكز مورد توجه كارشناسان محيط زيست در 

ينه . رسيدن به نقطه بهينه در زماستراستاي كاهش انتشار 

اي كه رفاه و توسعه را در پي داشته و  گونه نقل به و حمل

كمترين آسيب را نيز به محيط زيست وارد كند، موضوع مهم 

و قابل بررسي است. دراين مقاله به موضوع اولويت استفاده 

اي در مقايسه با  نقل جاده و از مكانيزم توسعه پاك در حمل

دو ابزار متا  ريلي پرداخته شده است. براي اين كار از

هاي زميني  رگرسيون و استفاده از اطالعات ميداني پروژه

هاي  شده است. براي اين منظور در ابتدا انواع روش استفاده

كنترل نشر بررسي شده است. پس از آن موضوع پيشينه 

تجارت نشر مرور شده و در قسمت بعد مكانيزم توسعه پاك 

ار با استفاده از تشريح شده است. در قسمت بعد اندازه باز

آناليز متا برآورد شده و در قسمت بعد تجربيات مكانيزم 

نقل تحليل شده و در آخر نيز  و توسعه پاك در بخش حمل

  گيري از بحث ارايه شده است.  نتيجه

  هاي كنترل نشر روش

اقتصاد دانان بر اين باورند كه اگر بازار بدون محدوديت رها 

ها و انگيزه كافي براي شركتدليل عدم وجود به. شود

اي به حد انفجار خانهخانوارها در كاهش، انتشار گازهاي گل

خواهد رسيد. البته اين ديدگاه افراطي نيز وجود دارد كه حتي 

هاي كنترلي نظير پرداخت از طريق وضع  با استفاده از روش

كه به عنوان ابزار قيمتي است) يا كنترل و ( ماليات كربن

كنندگان به  گيري است)، استفادهابزاري اندازه تجارت (كه

 & ,Yanyi, Lizhi) شوندنوعي به آلوده كردن سفارش مي

Jianhui , 2012) هاي مختلف  استفاده از روش 1. شكل

در صنايع گوناگون در كشورهاي مختلف جهان را كنترل نشر 

 ،است كه، در كشورهادهد. اين شكل بيانگر اين  نشان مي

ها در  بسته به سياست مورد نظر، فقط به برخي از بخش

خصوص انتشار توجه شده است. دركنار آن يكي از دو شيوه 

كلي در كشورها پياده و درصد پوشش آن نيز مشخص است. 

اندازي  البته در كنار روش ماليات بر كربن و سقف انتشار، راه

نيز مطرح است كه هاي بهينه سازي مصرف سوخت  پروژ

محيطي كشورها  هاي زيست موردي و با توجه به سياست

توان گفت روش مكملي  شود. روش پروژه محور مي اجرا مي

براي دو روش مالياتي و نرخ محوري است. در روش ماليات 

اي خانهبر كربن، بازاء انتشار هر واحد از انتشار گازهاي گل

ها و دار آن براي شركتشود و با توجه به مقمالياتي وضع مي

شود. البته اي براي كاهش آاليندگي ايجاد ميخانوارها، انگيزه

مقدار كاهش انتشار به مقدار هزينه  در جهت كاهش و مقدار 

ماليات پرداختي بستگي دارد. مقدار ماليات نيز براساس ميزان 

نقطه كليدي شود. آسيب يا هزينه كنترل آاليندگي برآورد مي

ها و ت صحيح است. ماليات بسيار كم، شركتاخذ ماليا

چيزي كه براي خانوارها را به ادامه روند آاليندگي باالتر از آن

كند، ازرويي ديگر، مقدار زياد جامعه بهينه است، تشويق مي

چيزي كه براي كاهش انتشار ماليات نيز هزينه را بيشتر از آن

كننده و استفادهالزم است افزايش داده، بر رفاه جامعه، اشتغال 

  .)Brian & Nicholas , 2015( گذاردنهايي اثر منفي مي

در كنار ماليات، سيستم كنترل و تجارت مطرح است. در اين 

روش، حداكثر سطح آاليندگي كشور تعيين و اين مقدار از 

ها از ها، بين شركت المللي و دولت هاي بين طريق سازمان

ها بايد شود. شركتق حراجي، سهميه و امتياز  توزيع ميطري

براي انتشار هر واحد از آاليندگي اجازه داشته باشند. اين 
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ستد  و تواند از طريق اجازه اوليه يا از طريق دادنامه مياجازه

ها جا كه برخي از شركتها اخذ شود. از آنبا ديگر شركت

  كاهش انتشار پيدا  تر برايتر و راحتامكان اجراي ارزان

ها اجرا، و  هايي توسط اين شركت كنند، از اين رو پروژهمي

رو دادوستد  رسد. ازاين مازاد بر سهميه انتشار به فروش مي

درحالي كه، حداكثر مقدار انتشار قبالً مشخص  گيرد. شكل مي

شده، قيمت مجوز انتشار نوسان داشته و همچون بازار 

  ميزان تقاضا بيشتر از عرضه است كه رقابتي، بر اساس اين

ها دهد) قيمت(كه بيشتر در زمان رونق اقتصادي روي مي

(در زمان ركود اقتصادي)  گران و زماني كه تقاضا كمتر است

گردد. بنابراين، قيمت آاليندگي اوراق انتشار كمتر مي قيمت

 ,Ciwei( گيردبراساس نتيجه سقف ميزان انتشار شكل مي

Bin, Pui-Sze, Liu ,& Chi , 2016( سه روش براساس .

  اند.  بايكديگر مقايسه شده 1معيارهايي در جدول 

  

  

  

  )ECOFYS, 2017( گذاري كربنهاي مختلف قيمتپوشش انتشار در صنايع مختلف با استفاده از روش. 1شكل        

 هاي كنترل نشر مقايسه روش .1 جدول

  هاي انتقال مديريت و هزينه  كمينه كردن هزينه  پتانسيل محدود كردن مجموع انتشار  

  كم  بله  باال  كنترل و تجارت

  باال  بله  تا متوسط پايين  پروژه محور

  پايين تا متوسط  بله  متوسط  ماليات

  

  پيشينه تجارت نشر

 ،مريكـاآاداره حفـظ محـيط زيسـت  1976در سال   

 اي را اعـالم كـرد كـه بـراسـاس آن بـه برنامـه

نسبت به حد  هاآالينده به كاهشهـايي كـه موفـق شـركت

شـد كـه از اعتبار اجـازه داده مـي شدند،ميمجاز قـانوني 

باالتراز حد مجاز  حاصل استفاده كرده و در جايي ديگر

ها شركتيبه  نماينـد. ايـن برنامه جبراني آالينـده منتشـر

هايي با ميزان آالينده باال را نيز فراهم اندازي پروژهامكان راه

ضوع دو هاي مودر برنامه جبراني مزبور، آاليندهكرد. مي
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پروژه بايد از كارخانجات مشابه متصاعد شده و از نوع 

نحوي گسترش به تدريج اين برنامه جبراني به واحدي باشند.

ها نيـز از اعتبار ساير شركت ،دادپيـدا كـرد كـه اجـازه مي

ايـن امـر در عمـل بـه خريـد و فـروش و  اسـتفاده شـود.

ها منجر شد آالينده تجارت اعتبارات ناشي از كاهش انتشار

, و غيره, Sam( بـه تجـارت انتشـار شـهرت يافت ،كـه

 را انتشار تجارت ملي انگلستان برنامه ،2002 سال در .)2007

كاهش  به نسبت كه هاييشركت به برنامه اين. كرد ريزيپايه

 از بتوانند كه،داد  مي امكان كردند،مي اقدام هاآالينده انتشار

 از ناشي اعتبار و كرده برداري ماليبهره انتشار كاهش اين

ولز  نيوسات ايالت در. برسانند فروش به را انتشار كاهش

 كنترل ميزان ، براي2003 سال ابتداي از قانونگذار نيز استراليا،

 مقرر را مشخصي سقف ،برق هاينيروگاه يهاآالينده انتشار

 كاهش به مربوط هايتأييديه قانونگذار كه، جا آن از. نمود

 و خريد براي بازاري كرد، قلمداد انتقال و نقل را قابل انتشار

 به وجود ايالت در اين انتشار كاهش از ناشي اعتبار فروش

 ژاپن و سوئد نيوزلند، كانادا، كشورهاي در طور همين. آمد

. پديدار و شكل گرفته است انتشار تجارت هاي ملي برنامه

برنامه  اروپا اتحاديه 2005 سال در كشورها، اين بر عالوه

سيستم درآورد.  اجرا به را اتحاديه سطح در انتشار تجارت

 اجرايي شده استنيز جنوبي  كنترل و تجارت چين و كره

(ET.Unfccc).   

  ونقل  مكانيزم توسعه پاك در بخش حمل       

هاي حمل و نقل، ازجمله در زير بخشي ژانر فميزان مصر

هاي اخير و كه طي سال ،ترين و موثرترين عواملي استممه

-رد توجه سياستوم ،يژهاي پياپي انربه ويژه با بروز بحران

براساس آمار مصرف  .گزاران اقتصادي جهان قرار گرفته است

هاي كننده سوختنقل دومين منبع مصرفوانرژي، حمل

اي در حال توسعه هدر كشورباشد. ناطق ميفسيلي دراكثر م

  هايبخشي در زير ژانر فتوجه به ميانگين مصر ،نيز

هاي اي در تعيين سياستحظهقابل مال مونقل سهحمل

هاي فسيلي سوخت. ساختارهاي اقتصادي دارد يتوسعه

عامل  ،ونقل است كهي در بخش حملژتوليد انر معامل مه

 Energy) دوشاي محسوب مي خانهاصلي انتشار گازهاي گل

Informa7on Administra7on, 2016).  همانطور كه

عنوان شد، بخشي از پروتوكل كيوتو اجراي مكانيزم توسعه 

پاك است كه اجراي پروژه مشترك بين كشورهاي توسعه 

باشد. براي كشور توسعه يافته  يافته و درحال توسعه مي

گذاري كمتر  مزيت دريافت امتياز كاهش انتشار با مبلغ سرمايه

وري  و براي كشور در حال توسعه انتقال تكنولوژي با بهره

براي  ،هاي سازوكار توسعه پاكهژپروباالي انرژي است. 

قالب ارايه زيرساخت و توان در ونقل را ميهاي حملمسيست

تعريف رداري ب بهرههاي موجود متغيير و بهينه كردن سيست

   .(Projects.Unfccc) نمود

نقلي، يكي از سواالتي كه وهاي حملبا توجه به تنوع شيوه    

يت وتواند مطرح باشد، اولدر اين زمينه كاهش انتشار مي

نقلي  و حملكدام شيوه  دراستفاده از مكانيزم توسعه پاك 

ديگر سوال، آيا امكان استفاده از مكانيزم توسعه پاك است؟ 

البته اين موضوع نقلي وجود دارد؟  و در تمامي مدهاي حمل

تواند از منظر كشورهاي ميزبان براي استفاده از اين مي

مكانيزم متفاوت باشد. ليكن هدف نهايي كاهش حجم 

 اي با شرايط خانهبيشتري از ميزان انتشار گازهاي گل

نقلي  مورد توجه  هاي حمل از شيوه اي يكسان است.سرمايه

نقل همگاني زميني  نقل زميني است. در اين بين حمل حمل

هاي توسعه بيشتر مورد توجه بوده است. با مروري بر پروژه

ها، در شيوه گردد كه تمامي پروژهپاك اجرا شده مشخص مي

ست. نقل همگاني بوده اونقل زميني و در راستاي حملوحمل

هاي اي كه مشخصاً در پيمان كيوتو در زمينه پروژهنكته

 هاي پاك وسوخت از نقلي بدان اشاره شده، استفادهوحمل

 كه، نيست معني بدان البته، اين. ونقلي استحمل شيوه تغيير

ها فقط در قالب اين دو سرفصل حمايت يا اجراي پروژه

 در موجود هاييلپتانس كليه از توان، مي بلكه شود،انجام مي

اجراي  و ايگلخانه گازهاي كاهش براي كشور ونقلحمل

 همچنين، اكثر .نمود استفاده پاك توسعه مكانيسم هايپروژه

 نقل و حمل حوزه درهاي ارزيابي مقدار كاهش  روش

 جايگزين بوده هاي سوخت با رابطه در تعدادي و عمومي

هاي كمتر موفق  هايي نيز براي پروژه البته روش .اند

 كارآمدي پرسرعت، ريلي خطوط بار، حمل درخصوص

   .نيز مطرح شده است جايگزين هاي ديگر سوخت و ناوگان

ها  بررسيهوايي و دريايي نقل   و  در خصوص دو مد حمل

پتانسيل بااليي براي آاليندگي و انتشار  ،كه دهد نشان مي

شود كه  بيني مي د. براي نمونه پيشناي دار خانه گازهاي گل

 3-5رشد ساالنه انتشار توسط خطوط هوايي و دريايي 

بيني پش دركنار آن، .  )A, DE ,& L , 2016( استدرصد  
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  اكسيدكربن در حملشود كه ميزان رشد انتشار گاز ديمي

سهم درصد  50نقل دريايي روندي افزايشي بوده و از  و

 خواهد رسيد 2050درصد تا زمان  250به كنوني آن 

)Austin, Adolf KY, Darryn ,& Jane , 2018(.  اين

نقل در  و آمار حكايت از توجه بيشتر به اين دو مد از حمل

ي به اهداف پروتوكل كيوتو دارد. البته در راستاي دستياب

نقلي اشاره  و پروتوكل به صورت مستقيم به اين دو شيوه حمل

نشده است ليكن، از ابتدا تمامي مدها مد نظر بوده است. به 

از اعضاء  COP، 1995اولين جلسه در سال طور نمونه در 

نسبت به انجام  ،درخواست داشته كه ،پروتوكل زيرمجموعه

كاهش  هاي فني براي حل راهقات الزم و دستيابي به تحقي

هاي هاي حمل كننده سوخت و ارايه گزارش انتشار در كشتي

پاسخ به اين درخواست،  . دراقدام الزم انجام پذيرداي، دوره

المللي و انتشارات ناشي از مصرف سوخت در پروازهاي بين

  شود. همچنين نقل دريايي به طور پيوسته رصد ميوحمل

) براي 2پاراگراف  2هايي در پروتوكل كيوتو (مادهمحدوديت

گذاري خريد و سرمايهممنوعيت در ، 1كشورهاي عضو گروه 

(مربوط به  هايي كه تحت نظر پروتوكل مونترالدر پروژه

دارد. همچنين بر اساس ند، نيستنقل هوايي يا دريايي) وحمل

به ارايه گزارش اعضاء، ميزان ها و راهنماهاي مربوط نامهآيين

اي ناشي از مصرف سوخت فسيلي در خانهانتشار گازهاي گل

ونقل دريايي (تحت عنوان انتشار المللي و حملپروازهاي بين

. البته بايد ارايه شودالمللي)، ناشي از سوخت بونكرهاي بين

   1اين موضوع فقط مربوط به كشورهاي عضو گروه 

 CP.5/18يا  CP.1/4فته شده نظير تصميمات گر. باشدنمي

يز حاكي از آن است كه، از ابتدا پروتوكل كيوتو، ن 2,2و ماده 

COP  نسبت به اهميت مصرف سوخت در پروازهاي  

نقل دريايي آگاهي الزم را داشته است. از والمللي و حملبين

در كاهش  IMOو  ICAOهايي نظير اين رو به نقش سازمان

اي واقف بوده و به همكاري خانهي گلميزان انتشار گازها

 (ICAO, 2007) هاي اين نهادها تاكيد داشته استدبيرخانه

(Unfccc).  

  

   نقل در كاهش انتشار اندازه بازار حمل

كه،  اول اين :تواند مهم باشد دانستن اندازه بازار به دو دليل مي

دهد. هرچه  اندازه بازار تعداد، حجم و بازيگران را نشان مي

اين تر باشد، تعداد بازيگران نيز بيشتر خواهد بود.  بازار بزرگ

بزرگي فقط باعث رقابت بيشتر بين خريدارن و فروشندگان 

د بلكه، نقش تامين كنندگان مالي به عنوان فراهم شو نمي

دوم، اندازه بازار بيشتر خواهد شد. ز نيكنندگان نقدينگي بازار 

معموالً، شاخصي براي ترقيب در حضور بيشتر فعاالن است. 

برآوردي از سقف انتشار در تعداد صورت،  اندازه بازار نشر به

شود. سقف انتشار نيز  گردش آن براي يك سال برآورد مي

گيرد. دراين  مجوزهاي قانوني است كه به كشورها تعلق مي

هاي مكانيزم توسعه پاك، عرضه را بيشتر و  با ورود پروژ]بين 

. براين كند كه تعادل را برقرار ميكند كه  قيمت را كمتر مي

اندازه بازار براي كشورهاي مختلف در  2اساس، در شكل 

   .)Point Carbon( نشان داده شده است 2020سال 

  

  

 

2020. برآورد اندازه بازار نشر براي برخي از كشورهاي اروپايي در سال 2 شكل
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با در نظر گرفتن دو پارامتر حجم معامالت و گردش مالي، 

اكسيد كربن) در (معادل دي گيگا تن 36بازاري بالغ بر اندازه 

  برابر اندازه  24توان گفت كه مي .شودبرآورد مي 2020سال 

است. نرخ گردش مالي در كل  2007بازار در مقايسه با سال 

البته . شود بيني مي پيش 4تقريبا  2020بازار كربن در سال 

از جمله رونق در  ،به بسياري از عوامل گردش دارايي كربني

در گيري در فرايند صدور مجوز، آساني  كل اقتصاد، سخت

بازار كربن دراختيار آمريكا با . بستگي دارد معامله در بازار

در درصد كل معامالت  67 ،گيگا تن معامله 25 يتقريبحجم 

 12گيگا تن،  9. بازار انتشار اروپا با خواهد بود 2020سال 

ها، . ساير بازارها و بخشخواهد شددرصد كل بازار را شامل 

حجم بازار نيز براساس  .بازار خواهند داشتبر تاثير كمتري 

درصد كاهش ميزان انتشار  30تا 20توافقات صورت گرفته 

. از بيني شده است پيش 1990و 2005نسبت به دو سال پايه 

درصد نسبت به ميانگين دو سال انتشار 25اين رو مقدار 

   .شدخواهد داده ي است كه اجازه انتشار مجوز

هاي متنوعي وجود  روشمنظور برآورد ميزان كاهش انتشار  به

دارد كه دو نمونه آن، روش باال به پايين و ديگري پايين به 

بازار با كل اقتصاد  لباالست. در روش باال به پايين به تعام

پرداخته و توجه كمي به موضوعات تكنولوژي دارد. درروش 

ها به  موضوع جايگزيني هر يك از تكنولوژيبر پايين به باال، 

هاي باال به پايين  تمركز دارد. از روشهمراه هزينه آن 

هاي اصلي و  كه روش AIM  ،E3MGهاي   توان به مدل مي

توان اشاره داشت. ولي  مي، دهند هاي قابل مقايسه مي خروجي

بررسي در روش پايين به باال با توجه به هدف مطالعه مدل 

صنايعي مانند در طور كلي اين روش  متفاوت خواهد بود. به

ها و محصوالت  ن و آمونياك مناسب است كه فرايندفوالد، بت

 , Mengjin, Lili, Xiaoming, & Liyu) اي دارند مشابه

2014).  

همانطور كه عنوان شد، رابطه نزديكي در رونق اقتصادي،    

هاي مكانيزم  دنبال آن افزايش پروژه افزايش ميزان انتشار و به

رونق  بيان ديگر در صورت ود دارد. بهتوسعه پاك وج

ها   توجيه اقتصادي براي اجراي اين دست از پروژهاقتصادي، 

افزايش  دروجود دارد. ازرويي ديگر، يكي از عوامل موثر 

 قيمت كربن نيز تقاضاي باال براي آن است كه در زمان رونق

هاي  . البته با توجه به توسعه بيش از حد پروژهافتد اتفاق مي

 و ركود اقتصاديمكانيزم توسعه پاك توسط اروپاي شرقي 

ترين  قيمت آن در پاييندرحال حاضر عنوان شده كه ، موجود

سطح ممكنه قرار دارد. دركنار اين موضوع، قيمت اوراق 

درصد  45-70هاي توسعه مكانيزم پاك  مربوط به پروژه

 ,CDM.unfccc( معمول در بازار است قيمت اوراق

. برآورد سطح انتشار در بازه مورد نظر در كنار )2018

بيني قيمت، موضوعاتي است كه در بازار مربوطه مطرح  پيش

تا  2013اروپا براي ساليان ارزش كل بازار  3در شكل است. 

نمودار مشخص نمايش داده شده است. همانطور كه از  2016

به دليل داده  است، روند ارزش بازار با تمامي مالحظات رخ

  . صعودي بوده استافزايش سطح كاهش انتشار 

  

  

  )Sta�sta, 2017( (ميليارد يورو) ارزش بازار كربن كشورهاي اروپايي .3 شكل
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برآورد ميزان انتشار  94براساس آمار ترازنامه انرژي در سال 

(ترازنامه  استبوده ميليون تن  600اي  گازهاي گلخانه

پشتيبان اسناد باالدستي كه در اساس  . بر)1394انرژي, 

 ،اشاره شده استساله نيز بدان  پنجكوتاه مدت هاي  برنامه

 وجود داردوري انرژي  درصدي بهره 20 افزايش پتانسيل

با درنظر . )1397(سازمان برنامه و بودجه، امور اقتصاد كالن, 

كاهش و وري  افزايش بهره يكسان بودن مقدار گرفتن فرض

ميليون تن  120انتشار كاهش  ازاين رو كل پتانسيل، انتشار

 تيوضع يبررسحالي است كه،  اين درشود.  برآورد مي

 ثبت درحال و شده ثبت يها پروژه از يناش انتشار كاهش

 يانتها تا افتيدر قابل يهايگواهبراي مكانيزم توسعه پاك، 

 معادل تن ونيليم( يگواه ونيليم 10 حدود در ششم برنامه

 موجود ليپتانس با سهيمقا در كه است) كربن دياكس يد

 درپروتوكل كيوتو،تعهد ايران ازرويي ديگر  .است%  8 حدود

است كه اين مقدار را  درصدي ميزان انتشار 12تا  4كاهش 

 فمصر روند رشد. خواهد بودميليون تن  72تا  24 در بازه

 15ونقل در ايران، طي هاي فسيلي در بخش حملسوخت

واليي,  &(كماالن  استدرصد بوده  100سال گذشته حدود 

ميليون تن  314ساالنه نقل  و سهم كل انتشار در حمل. )1396

هاي  بابررسياست.  ازكل انتشار درصد 52شود كه  برآورد مي

ساالنه ، متوسط انتشار 1394-1386صورت گرفته براي دوره 

 با بررسياست.  بوده ميلون تن 129اي  نقل جاده و حمل

ها  انتشار براي تمامي سالگردد كه، ميزان  مشخص مي 4شكل

صعودي بوده و پس از آن نزول داشته است.  1393قبل از 

 2دوره زماني برآورد نرخ رشد ساليانه تركيبي براي اين 

دي فقط ميزان انتشار  ،طي اين دوره زمانيدرصد است. 

 استميليارد تن بوده  2,288نقل  و حملدر كل اكسيد كربن 

  .)1394(ترازنامه انرژي, 

 

  1394تا  1386اي از سال  نقل جاده و ميزان انتشارتوسط حمل .4 شكل

درصد  21اي از كل انتشار  نقل جاده سهم حملبنابراين   

ميزان تعهدات ايران، مقدار كاهش مورد . شود برآورد مي

 37,68تا  12,56، بين 1394به سال پايه با توجه انتظار 

با در نظر گرفتن  .شود ساالنه برآورد ميميليون تن 

ميليون  62مقدار كاهش  ،انرژيوري  بهره يدرصد20افزايش

بر همين اساس با توجه به تعهدات  شود. تن برآورد مي

اي  نقل جاده و در حمل ساالنه يل كاهشسپروتوكل كيوتو، پتان

. دركنار آن، شود برآورد ميميلون تن  15,48تا  5,16مقدار 

پتانسيل كاهش وري انرژي  درصدي بهره 20افزايش براساس 

اي به صورت ساالنه  نقل جاده و درحمل ميليون تن 25,8

  شود. برآورد مي

نقل  و حملهاي  وسعه پاك در پروژهسازي مكانيزم ت پياده       

  زميني

مشابه پروژه نسيل كاهش انتشار و تجربه اجراي وجود پتا   

ونقلي  حمل مدتخاب نتواند دو مزيت براي ا ميدر سطح دنيا، 

. تجربه از اين جهت باشد مكانيزم توسعه پاكبراي اجراي 

كه فرايندهاي الزم براي ثبت سند پروژه در كنار پايش ميزان 

اشته و در اين زمينه سرعت اجرا قبل و بعد انتشار وجود د

  شود.  بسيار بيشتر مي
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در سامانه مربوطه ثبت  نقلي و ي حمل پروژه 29تا اين تاريخ 

شده است.  كمترين ميزان كاهش انتشار مربوط به پروژه 

اجرايي شده،  2012مشترك بين مالزي و ژاپن كه در سال 

  باشد. بيشترين ميزان كاهش انتشار در اين دسته از مي

اجرايي  2012كه در سال  الدر گواتما BRTها، پروژه پروژه

 9برداري از اين مكانيزم را  با . هند، بيشترين بهرهاست شده

نقلي داشته است. نكته حائز اهميت در اين وي حملپروژه

لي براي نقوحملتا كنون پروژه  2014است كه، از سال 

پروژه مشاركتي  3دراين بين  مشاركت به ثبت نرسيده است.

 نيز رد شده است BRTجنوبي و سوئد درخصوص  بين كره

)Statistics.Unfccc( .  

   نقل زميني ايران و مكانزيم توسعه پاك در حمل
جاده  اب يدر مقايسهحمل و نقل ريلي از مهمترين ويژگي 

 .حمل برابر بار و مسافر استبراي كمتر سوخت  فمصر

سوخت  فآمار بانك جهاني حاكي از آن است كه ميزان مصر

ليتر و در حمل و نقل  7/6براي حمل بار بالغ بر ،در راه آهن

زم به ذكر ال. باشدليتر مي 33اي شاخص مزبور برابر جاده

است عمليات اجراي زيرسازي راه آهن در ظرفيت ثابت 

در ي هاي حمل و نقل زمين مه ساخت ديگر سيستنسبت ب

 بخش اكنون مه. كند آلودگي توليد مير كمتر ببرا 5/2ود دح

  از  درصدي 16 مسهباوجود داشتن  ،ونقل ريليحمل

 فدرصد مصر2دود حونقل بار و مسافر در كشور، تنها حمل

واليي,  &(كماالن   .دهدمي صگازوئيل را به خود اختصا

ميزان مصرف سوخت در هر يك از مدهاي  .)1396

نقل زميني به ميزان فعاليت، سهم، نرخ مصرف سوخت  و حمل

ميزان انتشار موضوعي است كه به و نرخ انتشار بستگي دارد. 

هاي  مسائل فني مربوط بوده و معموال با استفاده از داده

گيرد.  المللي يا قراردادهاي داخلي مورد استفاده قرار مي بين

در تمامي مطالعات، بخشي تحت عنوان اثرات زيست محيطي 

قرار دارد كه درآن به موضوع ميزان مصرف سوخت و به تبع 

شود. تمامي اين موارد به  ار آاليندگي اشاره ميآن ميزان انتش

ميزان فعاليت بستگي دارد. با درنظر گرفتن تمامي اطالعات 

مربوطه، ميزان مصرف سوخت، عملكرد و به تبع آن ميزان 

به منظور مقايسه ميزان گردد.  ها مشخص مي انتشار آالينده

ح طر 30اي، درابتدا  انتشار توسط هر يك از مد ريلي و جاده

ريلي انتخاب و از قسمت مربوط به مطالعات زيست محيطي 

(وزارت راه و  بيني شده استخراج گرديد عملكرد پيش

شهرسازي، شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل 

برداري،  ال بهرهحها هم اكنون در  برخي از اين پروژه .كشور )

گونه فعاليت  ديگر هيچ برخي در حال ساخت و تعدادي

در صورت سوال قابل طرح اين است كه  عمراني ندارند. 

ونقل  ها و استفاده از سيستم حمل عدم اجراي اين طرح

موضوع خواهد بود؟ براي اين ميزان اي ميزان انتشار چه  جاده

نقلي يكسان باشد.  و بايد ميزان عملكرد براي هر دو مد حمل

بيني عملكرد براي جاده و ريل  ششود كه پي در ابتدا فرض مي

ارايه شده  3در جدول  مقايسه دو روش  نتايجباشد. يكسان 

دوره در  دراينبيني عملكرد براي ريل  مقدار پيش است.

كيلومتر و در حوزه باري - ميليارد نفر 268,89حوزه مسافري 

  شود. ميليارد تن كيلومتر برآورد مي 558

 زميني ونقلحمل انتشار زانيم برآورد .3جدول 

      مصرف انرژي(ميليارد ليتر)  اكسيد كربن)كل انتشار(تن معادل دي

  مسافر  68/3226  8846303398

لي
ري

  

  باري  3348  9178915720

  مجموع  68/6574  18025219118

  مسافر  3993  10947300454,2

ده
جا

 
ي

ا
  

  باري  13810  37863027345

  مجموع  17803  48810327799,2
  

گردد  مشخص مي، 3ساس اطالعات ارايه شده در جدول ا بر

سال آينده  20اي براي  رت استفاده فقط از مد جادهودرصكه 

در قسمت مسافر ميزان انتشار طرح عنوان شده  30و در 

% بيشتر 271% و در مجموع 413در قسمت بار  و 124%

هاي خارجي، هزينه  خواهد بود. اين موضوع عالوه بر هزينه

البته در اين بين مستقيم مصرف انرژي را نيز در پي دارد. 

ميزان انتشار در مراحل ساخت به دليل نبود اطالعات 

   .نظر شده است صرف
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  گيري نتيجه-5
از جمله هاي اقتصادي  روشترل ميزان انتشار، به منظور كن  

 طراحي شده تا ضمن كاهشانتشار  ماليات بر كربن و سقف

. وري انرژي باشد هاي بهره براي اجراي پروژهي ق، مشوانتشار

گذاري مشترك بين دارنده  سرمايه ،ها ازجمله اين روش

هاي بهينه سازي  تكنولوژي و كشوري كه نياز به اجراي پروژه

سابقه طوالني در اين روش، . باشد ، ميمصرف سوخت دارد

در پروتكل كيوتو نيز المللي آن  كه نسخه بينكشورها داشته 

ازجمله ساير ابزارهاي مكملي مورد استفاده  ارايه شده است.

، امكان تجارت مجوزهاي كاهش انتشار است. منيزدر اين مكا

تر به سقف مجاز انتشار دسترسي  ها ارزان با اين كار شركت

منظور اجراي تعهدات درنظر گرفته شده در  بهكنند.  پيدا مي

هاي  هاي بخش المللي، گام اول شناسايي پتانسيل  توافقات بين

قتصاد ونقل بخشي از ا حملمختلف اقتصادي در انتشار است. 

هاي فسيلي  اي در مصرف سوخت است كه سهم قابل مالحظه

دارد. در ايران و دنيا اي  خانه و به تبع آن انتشار گازهاي گل

هاي حاكي است كه برآورد كاهش ميزان انتشار  نتايج بررسي

 ميليون تن 62تا  12,56ي  نقل در بازه و در كل بخش حمل

-25,8اي در بازه  ادهونقل ج اين برآورد براي حمل. قرار دارد

زان يهاي ميداني نيز م با توجه به بررسيقرار دارد.  5,16

نقل ريلي در  و اي در مقايسه با حمل جاده لنق و آاليندگي حمل

رو،  از اينباشد.  برابر مي 271برداري  طول دوران بهره

اي از نظر  هاي بهينه سازي مصرف سوخت در مد جاده پروژه

هاي خارجي  و به تبع آن كاهش هزينهانتشار ميزان كاهش 

توان در بين دو  مربوطه اولويت دارند.  با اين دو شاخصه، مي

اي و ريلي به اولويت داشتن استفاده از  نقل جاده و مد حمل

هاي  اي در اجراي پروژه مكانيزم توسعه پاك در مد جاده

هاي مناسب نيز  كارها و روش مشترك اشاره داشت. از راه

كرد كه نياز ه ريل محوري شدن جابجايي بارتوجه توان ب مي

  .هاي كلي و موردي دارد به بررسي
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  ."اقتصاد كالن و انرژي
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جهاد دانشگاهي سازمان  معاونت هماهنگي برنامه و بودجه"

  ."تهران

 

  مكانيزم توسعه پاك و  ")، 1394( .،ح ،يوسفي .س ،پيرو- 

دومين كنفرانس بين المللي  ،"هاي اجرايي آن در ايرانراه
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  ، پژوهشنامه حمل و نقل ،"ايانتشار گازهاي گلخانه

  .375-384ص.

 

-A, R., DE, C., & L , G. (2016), “Air 
pollution level in Europe caused by energy 
consumption and transportation”. Journal of 
Environmental Protection Ecology, pp.1-8. 
 



  1397زمستان ، 97ترويجي جاده، شماره  -فصلنامه علمي 
 

75 

 

-Acid Rain. (n.d.), (2018), “Retrieved from 
https://en.wikipedia.org/wiki/Acid_rain. 
 

-Austin, B., Adolf KY, N., Darryn, M., & 
Jane , M., (2018), “Implications of climate 
change for shipping: Ports and supply 
chains”. Wiley Interdisciplinary Reviews: 
Climate Change. 
 

-Barry, R. (2016), “The Durability of Carbon 
Cap‐and‐Trade Policy. Governance,  
pp.103-119. 
 
-Brian, M., & Nicholas , R. (2015), “British 
Columbia’s revenue-neutral carbon tax: A 
review of the latest “grand experiment” in 
environmental policy”. Energy Policy, 
pp.674-683. 
 
-Ciwei, D., Bin, S., Pui-Sze, C., Liu, Y., & 
Chi , N. (2016), “Sustainability investment 
under cap-and-trade regulation. Annals of 
Operations Research, pp.509-531. 
 
-ECOFYS. (2017), “State and trends of 
carbon pricing”. World Bank Publications. 
 

-Economics, V., (2017), “State and Trends of 
Carbon Pricing. 
 
-Energy Information Administration. (2016), 
“International Energy Outlook 2016: With 
Projections to 2040”. Government Printing 
Office. 
 
-ET.Unfccc. (n.d.)., “Retrieved from 
https://unfccc.int/process/the-kyoto-
protocol/mechanisms/emissions-trading 
Grafton”, R. (2012), A Dictionary of Climate 
Change and the Environment. Edward Elgar 
Publishing Limited. 
 
ICAO. (2007). Emissions from international 
air transport and related policies. 
Environmental Report. 
 

Kyoto Protocol. (n.d.). Retrieved from 
https://en.wikipedia.org/wiki/Kyoto_Protocol 
Lotfalipour, M., Mohammad Ali, F., & 
Ashena, M. (2010). Economic growth, CO2 

emissions, and fossil fuels consumption in 
Iran. Energy, pp.5115-5120. 
 

-Mengjin, J., Lili, X., Xiaoming, M., & Liyu 
, C. (2014), “A Knapsack Model Based 
Approach to Measure the Carbon Reduction 
Space of Industry Sector”, A Case Study of 
Shenzhen, China. Journal of Medical 
Bioengineering. 
 

-Pengfei, G., & Wenying, C. (2002), “Carbon 
tax and carbon emission”. Journal-Tsinghua 
University, pp.1335-1338. 
 

-Ping, H., Wei, Z., & Xiaoyan, X. (2015), 
Production lot-sizing and carbon emissions 
under cap-and-trade and carbon tax 
regulations. Journal of Cleaner Production, 
pp.241-248. 
 

-Point Carbon. (n.d.). “Retrieved from 
https://financial.thomsonreuters.com/en/prod
ucts/tools-applications/trading-investment-
tools/eikon-trading-software/energy-
trading/point-carbon.html. 
 

-Projects.Unfccc. (n.d.). Retrieved from 
https://cdm.unfccc.int/Projects/projsearch. 
html. 
 

-Sam, N., Jeremy, S., Gabrielle, S., Maggie, 
W., Melanie, L., Reynaldo, F., et al. (2007), 
The US acid rain program: key insights from 
the design, operation, and assessment of a 
cap-and-trade program. The Electricity 
Journal, pp.47-58. 
 

-Statistics.Unfccc. (n.d.). Retrieved from 
United Nations Framework Convention on 
Climate. 
 

-Unfccc. (n.d.). “Retrieved from Emissions 
from fuels used for international aviation and 
maritime transport (international bunker 
fuels”. 
 



  1397زمستان ، 97ترويجي جاده، شماره  -فصلنامه علمي 
 

76 

 

-United Nations Framework Convention on 
Climate Change. (n.d.). Retrieved from 
https://unfccc.int/topics/mitigation/workstrea
ms/emissions-from-international-transport-
bunker-fuels. 
 
-Xiaoping, Xu; Xiaoyan, Xu;. (2016), “Joint 
production and pricing decisions for multiple 
products with cap-and-trade and carbon tax 
regulations”. Journal of Cleaner Production, 
pp.4093-4106. 

 

-Yanyi, H., Lizhi, W., & Jianhui , W., (2012), 
Cap-and-trade vs. carbon taxes: A 
quantitative comparison from a generation 
expansion planning perspective. Computers 
Industrial Engineering, pp.708-716. 
 

وزارت نيرو، دفتر برنامه  .(1394) .ترازنامه انرژی
 .ريزی و اقتصاد کbن و انرژی

 :معاونت ھماھنگی برنامه و بودجه Retrieved from .(1397) .سازمان برنامه و بودجه، امور اقتصاد کbن
https://mpb.mporg.ir/Portal/View/Page.aspx?PageId=334dab14-a991-43f2-bd80-06a2e4d3c725 

 سازمان جھاد دانشگاھی تھران
فرانس بين المللي توسعه پايدار، راهكارها و دومين كن .مكانيزم توسعه پاك و راه هاي اجرايي آن در ايران .(1394) .ح ,يوسفي & ,.س ,پيرو

  .چالش ها با محوريت كشاورزي، منابع طبيعي، محيط زيست و گردشگري

 ,مديريت شهري .در راستاي تحقق بخشي به اهداف اقتصاد مقاومتي CDMالتزام زيست محيطي اجراي پروژه هاي  .(1394) .م ,رستميان

323-338. 

 .سازمان بسيج حقوقدانان .هوايي پاريس بر خالف قانون اساسي استوالحاق به معاهده آب .(1396) .سازمان بسيج حقوقدانان

جايگاه ايران در مديريت كربن در مقايسه با كشورهاي منطقه خاورميانه و شمال آفريقا و ارزيابي پتانسيل  .(1394) .ع ,رعايايي & ,.م ,سعيد

 .31-26 ,ماهنامه اكتشاف و توليد نفت و گاز .CO2سازي هاي موجود براي ازديادبرداشت و ذخيره 

 .285-247 ,مجله تحقيقات حقوقي .تجارت انتشار .(1389) .ع ,شيروي

 .ايهاي در حال اجرا و طراحي حمل و نقل ريلي در ايران از ديدگاه انتشار گازهاي گلخانهبررسي طرح .(1396) .ع ,واليي & ,.ح ,كماالن

 .384-375 ,پژوهشنامه حمل و نقل

 :ادراه كل پيمان و رسيدگي فني Retrieved from .(.n.d) .وزارت راه و شهرسازي، شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور 

https://www.cdtic.ir/Portal/home/ 

 

 

 

United Nations Framework Convention on Climate Change. (n.d.). Retrieved from 
https://cdm.unfccc.int/methodologies/Workshops/transportation/index.html 

. (2016). Retrieved from http://www.jahat.ir/kimia/oil/OGPC/  
Statista. (2017). Retrieved from The portal for statistics: https://www.statista.com/statistics/223516/global-

carbon-market-value-forecast/ 
CDM.unfccc. (2018). Retrieved from Clean Development Mechanism United Nations Framework 

Convention on Climate Change: http://cdm.unfccc.int/. 
IETA. (2018). Retrieved from International Emissions Trading Association: https://www.ieta.org/ 
A, R., DE, C., & L , G. (2016). Air pollution level in Europe caused by energy consumption and 

transportation. Journal of Environmental Protection Ecology, 1-8. 
Acid Rain. (n.d.). Retrieved from https://en.wikipedia.org/wiki/Acid_rain 
Austin, B., Adolf KY, N., Darryn, M., & Jane , M. (2018). Implications of climate change for shipping: 

Ports and supply chains. Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change. 
Barry, R. (2016). The Durability of Carbon Cap‐and‐Trade Policy. Governance, 103-119. 
Brian, M., & Nicholas , R. (2015). British Columbia’s revenue-neutral carbon tax: A review of the latest 

“grand experiment” in environmental policy. Energy Policy, 674-683. 
Ciwei, D., Bin, S., Pui-Sze, C., Liu, Y., & Chi , N. (2016). Sustainability investment under cap-and-trade 

regulation. Annals of Operations Research, 509-531. 
ECOFYS. (2017). State and trends of carbon pricing . World Bank Publications. 
Economics, V. (2017). State and Trends of Carbon Pricing. 


