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نظام بین المللی تغییرات آب و هوایی و تأثیر آن بر توسعه و تولید 
از میادین نفتي ایران؛ محدودیت ها و اقدامات

نجمه قائدی زاده*، وزارت امور خارجه  

ــانی،  ــای انس ــی از فعالیت ه ــن ناش ــره ی زمی ــدن ک ــرم ش ــورد گ ــد در م ــی روبه رش ــا نگران ــراه ب هم
ارتبــاط بیــن انتشــار دی اکســیدکربن و رشــد اقتصــادی نیــز پررنگ تــر شــده اســت. تحقیقــات نشــان 
ــد  ــرانه ی تولی ــطح س ــت محیطی و س ــای زیس ــی از آالینده ه ــن برخ ــوی بی ــه ای ق ــه رابط ــد ک می ده
ناخالــص داخلــی وجــود دارد. عمــده ی تحقیقــات انجــام شــده نشــان مي دهنــد کــه کشــورهای در 
ــورد  ــی م ــیون های بین الملل ــر در کنوانس ــار، کمت ــه در انتش ــهم قابل توج ــود س ــا وج ــعه ب ــال توس ح
تأکیــد قــرار گرفته انــد و در ایــن میــان ایــران بــا مقــدار انتشــاری کــه آنــرا در رده ی دهــم جهانــی قرار 
می دهــد ســهم قابل مالحظــه ای دارد. ایــن مقالــه بــا روش گــردآوری اطالعــات توصیفــی و آمــاری 
ــی  ــاد نفت ــش روی اقتص ــی پی ــای بین الملل ــری از چالش ه ــه ی تصوی ــا ارائ ــت ب ــدد اس ــود درص موج
ــم های  ــت محیطی و مکانیس ــات زیس ــه مالحظ ــی ب ــرورت اولویت بخش ــورمان، ض ــار کش و پرانتش
پــاک و کم انتشــار در صنعــت را مــورد تأکیــد قــرار دهــد. در ایــن راســتا، کوشــش مقالــه ی حاضــر 
ــش  ــی کاه ــدات بین الملل ــی از تعه ــای ناش ــا و چالش ه ــی فرصت ه ــایی و معرف ــه شناس ــوف ب معط
انتشــار، نقــاط ضعــف سیاســت های ملــی کاهــش انتشــار و ظرفیت هــا و چالش هــای موجــود بــرای 

ــه اقتصــاد کم انتشــار اســت کــه در ادامــه تشــریح خواهنــد شــد. دســت یابی ب

مطالعات  اصلی شناسایی شده در  از آالینده های  دی اکسیدکربن یکی 
در  که  تحقیقي  است.  بوده  محیط  زیست  وکیفیت  اقتصادی  توسعه ی 
خصوص رابطه ی دی اکسیدکربن و تولید ناخالص داخلی برای شانزده 
کشور توسعه یافته و در حال توسعه مطالعه کرده نشان می دهد که انتشار 
دی اکسیدکربن در ابتدا با افزایش درآمد سرانه ی افزایش یافته و به اوج 
خواهد  را  شتابنده  الگویی  اقتصادی،  رشد  افزایش  با  سپس  و  می رسد 
داشت. در تحقیق دیگری انتشار گاز دی اکسیدکربن و تولید ناخالص 
داخلی بیست و چهار کشور عضو OECD  با احتساب مصرف انرژی 
سطح  میان  منفی  ارتباطي  که  شد  مطالعه  اقتصاد  بخش های  تمام  در 
درآمد و انتشار دی اکسیدکربن را نشان داد. بنابراین در تحلیل رابطه ی 
نخست،  دارد:  وجود  رویکرد  دو  اقتصادی  رشد  و  زمین  شدن  گرم 
اثراتی  اقتصاد تحمیل می کند. دوم،  بر  هزینه هایی که گرم شدن زمین 
تغییرات آب و  بر تسریع پدیده ی گرمایش زمین و  اقتصادی  که رشد 
هوایی می گذارد. رویکرد اول پیامدهای اقتصادی-زیست محیطی انتشار 
را  ملی مي شود  اقتصاد  به  به خسارات شدید  منجر  دی اکسیدکربن که 
مدنظر دارد و رویکرد دوم بر پیامدهای زیست محیطی رشد اقتصادی و 
صنعتی سازی متمرکز است. گرچه این دو رویکرد کاماًل مرتبط هستند 
اما مطالعاتی مجزایی را می طلبند. این مطالعه جهت بررسی اثرات رشد 
می کند.  تحقیق  دوم  رویکرد  در خصوص  زیست،  محیط  بر  اقتصادی 
آیا رشد ساالنه ی تولید ناخالص داخلی کشور به ناچار با افزایش انتشار 
دی اکسیدکربن مرتبط است؟ کیفیت این رابطه در بخش های مختلف 
اقتصاد چگونه است؟ جهت مطالعه ی رابطه ی دی اکسیدکربن و تولید 

ناخالص داخلی ایران با بهره گیری از ترازنامه ی انرژی کشور، از داده های 
داخلی  ناخالص  تولید  و  دی اکسیدکربن  انتشار  کل  مقدار  در  ساالنه 
به مدت چهارده سال )سال هاي 2007-1994 با توجه به در دسترس بودن 
برای  زیست محیطی  گلخانه ای  گازهای  تولید  در  قابل اعتماد  اطالعات 
این دوره( استفاده شده است. این ترازنامه که هر سال توسط مؤسسه ی 
مطالعات بین المللی انرژی منتشر می شود شامل داده ها و اطالعات ذخایر 
انرژی هیدروکربن، تولید و مصرف انرژی و همچنین آمار اقتصادی و 

زیست محیطی است.
و خدمات، صنعتی،  مسکونی  اصلی شامل  پنج گروه  در  انرژی  بخش 
حمل و نقل، کشاورزی و تولید برق دسته بندی می شود. بخش صنعتی 
شامل تمام فعالیت های صنعتی از جمله تولید، معدن، نفت و تولید آبست. 
انتشار ناشی از فعالیت های تولید و استخراج  از آنجا که این مطالعه بر 
داده های  تنها  است،  متمرکز  اقتصاد کشور  ستون  به عنوان  گاز  و  نفت 

بخش صنعت را به شرحی که در ادامه خواهد آمد بررسی می کند:

1- تحوالت بخش صنعت
در سال 2007 ارزش تولید ناخالص داخلی در این بخش معادل 180 هزار 
دی اکسیدکربن  تن  میلیون   85 حدود  همچنین  است.  بوده  ریال  میلیاد 
پاالیشگاه های  فعالیت  از  ناشی  آن  درصد   15 از  بیش  که  شده  منتشر 
این بخش، گاز  بین سوخت های مورد استفاده در  نفت بوده است. در 
ارزش  است.  داشته  را  دی اکسیدکربن  انتشار  سهم  بیشترین  طبیعی 
افزوده ی بخش صنعت و مقدار انتشار دی اکسیدکربن توسط این بخش 
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افزایش  درصد   4/2 و   5/7 به ترتیب  ساالنه  مطالعه ي  دوره ی  طول  در 
انرژی و کاهش  برای  تقاضا  افزایش  به دلیل  این دوره  داشته است. در 
بهره وری انرژی، انتشار دی اکسیدکربن با نرخ نسبتاً زیادی افزایش یافته 
و  داشته  در حال رشدی  الگوی  داخلی  ناخالص  تولید  همچنین  است. 
انتشار دی اکسیدکربن و تولید ناخالص داخلی با الگوی مشابهی افزایش 
یافته که همبستگی قوی میان رشد اقتصادی و انتشار دی اکسیدکربن را 
نشان می دهد. از سوی دیگر بخش انرژی دامنه های مختلفی از تغییرات 
ارائه ی شکل  امکان  بنابراین  می دهد.  نشان  مطالعه  دوره ی  طول  در  را 
با  مرتبط  بخش های  در  الگوها  تغییر  شدت  دادن  نشان  جهت  واحدی 
به سه گروه  انرژی  انتشار، بخش  از منظر شدت  اما  نیست  انرژی میسر 
انتشار متوسط و کم انتشار تقسیم می شود. نفت و گاز طبیعی  پرانتشار، 
به عنوان سوخت های فسیلی پرانتشار تلقی می شوند. گرچه عواملی مانند 
افزایش سهم گاز طبیعی در سوخت نسبت به نفت، بهبود بازده حرارتی 
و کیفیت سوخت مصرفی، در دوره هایی منجر به تغییراتی کوچک در 
شدت انتشار شده است )از جمله کاهش 2/6 درصدی در سال 1995(. 
به عالوه اینکه به موازات افزایش سهم گاز طبیعی، سهم نفت در سوخت 
است.  انتشار گردیده  تشدید  به  منجر  و  یافته  افزایش  بیشتری  با شدت 
انتشار  تشدید  این  کشور،  برای  اقتصادی  رشد  اولویت  به  توجه  با  اما 
در محاسبات اقتصاد کالن نادیده گرفته شده است. پس از آن افزایش 
سهم گاز طبیعی در مصرف سوخت نسبت به دیگر سوخت های فسیلی 
شده   2003 سال  در  انتشار  کاهنده ي  تغییرات  به  منجر  و  گرفته  شتاب 
است. با این حال از سال 2004 سوزاندن نفت گاز درپاالیشگاه ها افزایش 

قابل توجهی داشته و بازده پاالیشگاه ها نیز کاهش یافته است.
اقتصـاد ایـران کـه وابسـته به تولیـد و صـادرات نفت و گاز طبیعی اسـت 
بـا 157/52 میلیارد بشـکه ذخایر نفتی اثبات شـده ) تقریبـاً 10 درصد کل 
ذخایـر جهـان( چهارمیـن صادرکننـده ی نفت جهان در سـال 2008 بوده 
اسـت. از آنجـا کـه تولیـد نفـت در بخـش صنعـت طبقه بنـدی می شـود، 
اثـرات نوسـانات قیمـت نفـت بـر شـدت انتشـار دی اکسـیدکربن در این  
بخـش کامـاًل روشـن اسـت. از سـوی دیگر ایـران بخـش قابل توجهی از 
محصـوالت و ماشـین آالت خـود را با اسـتفاده  از درآمدهـای نفتی وارد 
می کنـد. در نتیجـه قیمـت نفـت می توانـد بـر عملکـرد و متعاقبـاً ارزش 
افـزوده ي صنایـع غیرنفتـی نیـز اثر بگـذارد. قیمت نفت در هـر دو حالِت 
افزایـش و کاهـش، تداوم افزایش انتشـار را در پـی دارد. چراکه کاهش 
قیمـت نفـت در سـال 1997 و کاهـش اخیـر آن، به معنـای افزایش سـهم 
انتشـار در ایـن بخـش بـوده و الگـوی رشـد اقتصـادی از الگـوی رشـد 
انتشـار بسـیار کندتـر اسـت. در سـال 2007 نیـز نـرخ رشـد انتشـار بیشـتر 
از رشـد اقتصـادی بـوده کـه ایـن به معنـای افزایش شـدت انتشـار اسـت. 
به عبارتـی افزایـش قیمـت نفت، به عنوان مشـوقی بـرای افزایـش تولید و 
اسـتخراج نفـت عمـل کـرده و درآمـد نفتـِی افزایـش یافته، معطـوف به 
تأمیـن نیازهـای توسـعه ای و مصرفـی شـده اسـت. به نحـوی کـه می توان 
ادعـا کـرد کـه در ایـران یـک همبسـتگی مثبت قوی میـان مقدار انتشـار 
دی اکسـیدکربن و رشـد اقتصـادی وابسـته بـه تولیـد و اسـتخراج نفـت 

دارد. وجود 

2- نفت و گاز؛ اقتصاد و انتشار
عمر   ،1392 سال  انرژی  ترازنامه ی  در  شده  ارائه  آمار  طبق 
سال  هشت  طي  که  شده  برآورد  سال   128 مایع  ذخایرهیدروکربني 
تولید  از  حاکی  رسمی  آمار  و  یافته  افزایش  سال   44 به مقدار  گذشته 
انرژی به مقداری معادل 2229/8 میلیون بشکه نفت خام در سال 1392 و 
تخصیص 54/1 درصد آن به نفت و میعانات گازی و 44/5 درصد آن 

به گاز طبیعی است.
به موجب ماده ی 925 قانون برنامه ی پنجم توسعه ی اقتصادي و اجتماعي 
جمهوری اسالمی ایران، وزارت نفت اجازه دارد در چارچوب ضوابط 
این   926 ماده ی  طبق  همچنین  نماید.  صادر  اکتشاف  پروانه ی  معین، 
استثناي  به  کشور  مناطق  تمامی  در  می تواند  وزارت خانه  آن  قانون، 
استان هاي بوشهر، خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر مناطق 
منجر  اکتشافي  عملیات  که  همسایگاني  با  مشترک  خشکي  و  دریایي 
دوجانبه  قراردادهاي  مي دهند  انجام  تجاري  قابل تولید  میدان  به کشف 
براي اکتشاف و توسعه ي مشترک منعقد کند. با توجه به شرایط و نیز 
امکاناتی که وزارت نفت برای اکتشاف میادین نفتي وگازي در اختیار 
شناسایی  به  منجر   1392 سال  در  نفتي  میادین  اکتشاف  عملیات  دارد، 
196/2 میلیون بشکه مایعات و میعانات گازی و 354/6 میلیارد مترمکعب 

گاز خشک شد.
جهت صیانت از مخازن باید استفاده از روش هاي ازدیاد برداشت از جمله 
انرژي مخزن در اولویت هاي  با هدف حفظ فشار و  تزریق گاز و آب 
مخازن  از  برداشت  ازدیاد  موفقیت روش هاي  قرار گیرد.  نفت  وزارت 
سیاالت  مخزن،  سیاالت  نوع  مخزن،  ویژگی های  مثل  عواملی  به  نفتي 
تزریقي و نحوه ی قرار گرفتن چاه هاي تولیدي و تزریقي بستگی دارد. 
در حال حاضر تزریق گاز و آب از مهم ترین روش هاي ازدیاد برداشت 
در مخازن نفت و گاز کشور است. هفت روش شناخته شده در جهان 
براي ازدیاد برداشت ثانویه از مخازن نفتي عبارتند از: تزریق آب، تزریق 
متناوب آب و گاز، روش حرارتي، تزریق فوم و ژل هاي  گاز، تزریق 
پلیمري، استفاده از مواد شیمیایي کاهش دهنده ی نیروي کشش سطحي 
و استفاده از روش میکروبی. بر اساس ماده ی 980 قانون برنامه ی پنجم 
توسعه ی اقتصادي و اجتماعي، وزارت نفت موظف به افزایش ضریب 
رعایت  با  درصد،   9 مقدار  به  برنامه  طول  در  کشور  مخازن  بازیافت 

اولویت بندي بوده و باید اقدامات الزم را به عمل آورد.
اجراي  با  به ویژه  طبیعي  گاز  تولید  افزایش  قانون،  همین  بند-ب  طبق 
میادین  سایر  و  پارس جنوبي  گازي  میدان  شده ی  برنامه ریزي  فازهاي 
میادین در حال  قابل جمع آوري  مشترک گازي و جمع آوري گازهاي 
بهره برداري باید به طریقی انجام شود که عالوه بر تأمین گاز کافي براي 
تضمین گردد.  نیز  و صادرات  داخلي  نفتي، مصارف  میادین  به  تزریق 
در سال 1392 تزریق گاز به میادین نفتي نسبت به سال قبل 5/7 درصد 
درصد   3/6 قبل  سال  به  نسبت  نفتی  میادین  به  آب  تزریق  و  افزایش 
و  آب  بشکه  میلیون   125/9 حدود  سال  این  در  است.  داشته  کاهش 
مجموع  از  شد.  تزریق  میادین  به  گاز  روز  در  مترمکعب  میلیون   81/9
این دستورالعمل ها به روشنی می توان دریافت که رویکرد قانون برنامه ی 
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مقدار  مثل  مالحظاتی  گرفتن  درنظر  بدون  و  بوده  توسعه محور  پنجم، 
انتشار، به دنبال برداشت حداکثری از مخازن است.

همچنین بخش پاالیش نفت ایران توسط 9 پاالیشگاه داخلي با ظرفیت 
بشکه  هزار   1825 به مقدار  گازي  میعانات  و  نفت خام  پاالیش  اسمي 
از  بخشي  تأمین  کشور،  داخل  انرژي  نیازهاي  تأمین  جهت  روز  در 
خوراک صنایع و واحدهاي پتروشیمي و صادرات فرآورده هاي مازاد 
بر مصرف داخلي فعالیت دارد. در سال 1392 عملکرد واقعي 1859/9 
به  سال  این  در  است.  بوده  روز  در  گازي  میعانات  و  نفت  بشکه  هزار 
استثناي پاالیشگاه هاي اراک، تهران و کرمانشاه، سایر پاالیشگاه ها بیش 

از ظرفیت اسمي خود فعالیت داشته اند.
پس از اکتشاف و استخراج، عملیات انتقال فرآورده هاي نفتی نیز سهم 
قابل توجهی در انتشار را به خود اختصاص داده که این انتشار از طریق 
خطوط لوله، نفت کش هاي جاده ای، شناورها و کشتي هاي سوخت رسان 
صورت مي گیرد. در سال 1392 در مجموع 39968 میلیون تن کیلومتر 
انواع فرآورده ی نفتي حمل شده است. بیشترین سهم انتقال فرآورده هاي 
نفتي در این سال متعلق به خطوط لوله )با 61/3 درصد از کل عملکرد 
نفتي  فرآورده هاي  انتقال  حجم  افزایش  نشان دهنده ی  که  بوده  انتقال( 
سال  به  نسبت  کیلومتر  تن  میلیون   723 مقدار  به  لوله  خطوط  توسط 

گذشته است.
سهم  بیشترین  بنزین  و  کوره  نفت  نفت گاز،  سوخت هاي  سال  این  در 
داده اند.  اختصاص  به خود  را  گلخانه اي  گازهاي  و  آالینده ها  انتشار 
گرچه گاز طبیعي در مقایسه با سایر سوخت هاي فسیلي سوختي پاک 
به شمار مي رود و کمترین مقدار آالیندگي را دارد اما به دلیل حجم زیاد 
مصرف، 52 درصد از کل انتشار دي اکسیدکربن مربوط به گاز طبیعي 

است که این مطلب از نظر تغییرات اقلیم قابل توجه است ]1[.

3- مقدار انتشار گازهای گلخانه ای
با توجه به عدم دسترسي به اطالعات مقدار انتشار آالینده ها در وزارت 
نفت و بخش ها و زیربخش های تابعه ی آن، داده ها و ارقام موجود در 
همه ی جداول ترازنامه ی انرژی سال 1392 بدون احتساب آمار انتشار در 

واحدهاي نفت، گاز و پاالیشگاه ها محاسبه شده است.

4- نظام حقوقی بین المللی تغییرات آب و هوایی
تعهدات  اعالم  با   2015 سال  در  پاریس  هوایی  و  آب  اجالس  گرچه 
کاهش  در  اروپا  اتحادیه ی  و  چین  آمریکا،  متحده ی  ایاالت  جدید 
در  به زودی  اما  شد  آغاز  خوش بینانه ای  وهم  با  آالینده ها  قابل توجه 
مسیر پیشینیان خود )دوربان و کپنهاگ( قرار گرفت و با ایجاد شکاف 
تلخ  شرنگی  نهایت  در  توسعه،  حال  در  جبهه ی  در  گسترش یابنده ای 
این چالش که کشورها  نوشاند.  پاریس  در  نفتی حاضر  اقتصادهای  به 
و هر یک  تقسیم کنند  میان خود  را  انتشار گازهای گلخانه ای  چگونه 
از  کنند  تقبل  آن  هزینه های  و  انتشار  کاهش  به  تعهد  از  کمتری  سهم 

دوربان آغاز شد و در مذاکرات بعدی از جمله لیما به اوج رسید.
موافقت نامه ی پاریس )دسامبر 2015( جایگزین پروتکل کیوتو و رژیم 

فعلی تغییرات اقلیمی است و در 2020 الزم االجرا خواهد شد. آنچه از 
منقضی  می سازد  تلخ  شکستی  توسعه،  حال  در  جبهه ی  برای  سند  این 
غیرمتعهدها  و  توسعه یافته(  )کشورهای  متعهدها  دوقطبی  نظام  شدن 
نظامی  با  موازی  نظام  این  جایگزینی  و  توسعه(  حال  در  )کشورهای 
فراگیر و فراموشی نسبی دو اصل عدالت و مسئولیت مشترک اما متمایز 
است. بر اساس اصل عدالت، کشورهای توسعه یافته به دلیل فعالیت های 
توسعه ای گذشته، انتشار و تجمع گازهای گلخانه ای در جو و تأثیر آن 
بر گرمایش زمین، جهت سازگاری و انطباق با تأثیرات تغییرات آب و 
هوایی بار اصلی تعهد برای کاهش انتشار و کمک مالی به کشورهای در 
حال توسعه را بر عهده داشتند. طبق اصل مسئولیت مشترک اما متمایز، 
کشورهای در حال توسعه به گونه ای غیرهدفمند به کاهش انتشار دعوت 
برای  را  خود  جدی  عزم  توسعه یافته  کشورهای  دوربان  در  اما  شدند. 
نپذیرفتن نظام جدید موازی اعالم داشتند و وفاق جبهه ي در حال توسعه 
را گاهی با وعده ی پول و گاهی با برجسته کردن خطر، هدف گرفته و 

شکستند.
کاهش  به  کمک  ملی  اراده ی  عنوان  با  تصمیمی  سند،  این  از  بخشی 
این بخش کشورها دعوت شده اند  بر اساس  گازهای گلخانه ای است. 
به  را  خود  گلخانه ای  گازهای  انتشار  کاهش  زمانی  سقف  و  مقدار  تا 
دبیرخانه ی کنوانسیون تغییر آب و هوا منعکس نمایند. یکی از اختالفات 
بزرگ طرفین در تنظیم پیش نویس موافقت نامه ی پاریس موضوع اراده ی 
ملی کمک به کاهش انتشار گازهای گلخانه ای بود. دولت های در حال 
توسعه تأکید داشتند که بدون توجه به سایر حوزه ها از جمله کمک های 
برای آنها  انطباق،کاهش گازهای گلخانه ای  مالی و اصل سازگاری و 
امکان پذیر نخواهد بود. در نتیجه این بخش از سند با مقاومت جبهه ي 
در حال توسعه به دو بخش ذکر شده گسترش یافت. اهمیت این بخش 
از سند، گزارش آن به دبیرخانه ي کنوانسیون تغییر آب و هواست که 
این گزارش می تواند مبنای یکی از تصمیمات کنوانسیون در قالب توافق 
جدید برای متعهد کردن کشورهای درحال توسعه به کاهش گازهای 
گلخانه ای بعد از سال 2020 باشد. بنابراین ایران عالوه بر تنظیم به موقع 
و ارسال این گزارش به دبیرخانه ی کنوانسیون، باید در نحوه ی تنظیم آن 

دی اکسیدکربن 
)تن(

سایر گازهای 
درصدآالینده )تن(

8335319165012/12گاز مایع

741710271292517138/97نفت کوره

1143144261933377306/14نفت گاز

304924289637976126/58گاز طبیعی

10695282156494/08نفت سفید

مقدار انتشار گازهاي گلخانه اي بر اساس نوع سوخت1
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در حوزه های مختلف کاهش انتشار گازهای گلخانه ای به ویژه در بخش 
نفت و صنایع نهایت دقت را اعمال کند تا در صورت مبنا قرار گرفتن 
انتشار  کاهش  در  مسئولیت  قبول  برای  کنوانسیون  نظر  از  گزارش  این 
گازهای گلخانه ای، مسئولیت خارج از چارچوبی به کشورمان تحمیل 

نشود و توسعه ی اقتصادی را با مشکل مواجه نکند.
 )COPs( حضور و تأثیرگذاری در مذاکرات ساالنه ی تغییرات آب و هوا
و جلب همراهی کشورهای هم فکر می تواند به کاهش مسئولیت پذیری 
این  با  کند.  کمک  جدید  توافقات  قالب  در  و  آینده  در  کشورمان 
برای  توسعه  درحال  کشورهای  مسئولیت پذیری  و  جدید  توافق  وجود 
کاهش گازهای گلخانه ای از جمله ایران واقعیتی است که در آینده ی 
در  ملی  نگاهی  بنابراین  شد.  خواهیم  مواجه  آن  با   )2020( نزدیک 
انتشار  راستای کاهش  در  زیرساختی کشور  و  اقتصادی  تمامی سطوح 
اقتصادی  تا جهت کاهش هزینه های  اقتضا می کند  گازهای گلخانه ای 
اقداماتي  آینده،  در  بین المللی  محدودیت های  اعمال  از  جلوگیری  و 
اساسی در جهت کاهش انتشار گازهای گلخانه ای در وزارت خانه های 
مربوطه و به خصوص وزارت نفت )با توجه به رتبه ی هفتم ایران در تولید 
گازهای گلخانه ای ناشی از سوخت های فسیلی و رتبه ی دهم کشورمان 
در میان تمامی کشورهای انتشاردهنده ی گازهای گلخانه ای( انجام شود.
رژیم جدید زیست محیطی ملل متحد تنها زیست محیطی نخواهد بود و 
بخش اعظم آن معطوف به رقابت های سیاسی و تجاری است. پیش بینی 
ایران عماًل  انتقال فن آوری و کمک های مالی برای جمهوری اسالمی 
و  دبیرخانه ی کنوانسیون آب  ارزیابی های  ندارد؛ چراکه طبق  عوایدی 
هوایی ملل متحد، اقتصاد ایران به دلیل برخورداری از درآمدهای نفتی 
بیش از حد متوسط، مشمول دریافت کمک های مالی اعضای توسعه یافته 
کشورهای  که  است  قدیمی  قصه ای  نیز  فن آوری  انتقال  بود.  نخواهد 
توسعه یافته تا کنون با بهانه های مختلف از عملی کردن آن طفره رفته اند 
ملی  اقدامات  به  آنرا  به صراحت  نیز  هوایی  و  آب  جدید  نظام  در  و 
قوی کشورهای در حال توسعه و نیز توافقات دوجانبه منوط کرده اند. 
آلوده کنندگان بزرگ مثل چین، هند و برزیل نیز قدم هایي جدی برای 
کاهش انتشار برداشته اند؛ به نحوی که چین در لیما برنامه ی خود برای 
تولید 20 درصدی انرژی از طریق منابع تجدیدپذیر تا سال 2030 را اعالم 
و در پاریس نهائی نمود. در میان کشورهای نفت خیز منطقه نیز حرکتی 
مشهود به سمت کاهش انتشار دیده می شود. مثاًل امارات متحده ی عربی 
طی سال های گذشته موفق به کاهش وابستگی اقتصادی خود به تولید 
نفت شده و با تنوع بخشی به اقتصادش در بخش های بانکی، توریسم، 
تجارت، ترانزیت و فرودگاه می تواند ادعا کند که نگرانیش از جنس 

نگرانی سایر کشورهای تولیدکننده ی نفت نیست.
با این اوصاف اهمیت مذاکرات آب و هوایی برای توسعه ی اقتصادی 
اقتصاد  بر  انتشار گازهای گلخانه ای  است. کنترل  ملی روشن  امنیت  و 
جامعه ی  و  دارد  مستقیم  تأثیر  گاز  و  نفت  تولیدکننده ی  کشورهای 
آمار  انتشارسنج،  ماهواره ای  سیستم های  داشتن  اختیار  در  با  بین المللی 
یکی  داد.  خواهد  ارائه  تولیدکننده ها  انتشار  مقدار  از  دقیقی  و  روشن 
کشورهای  با  برخورد  نحوه ی  بررسی  لیما،  تصمیم  سند  گزینه های  از 

انتشاردهنده است؛ به نحوی که اگر کشوری پس از تعیین مقدار کاهش 
نقض  را  خویش  تعهدات  آن،  برای  شده  تعیین  زمانی  سقف  و  انتشار 
کند باید در چارچوب منشور ملل متحد پاسخگو باشد و حتی احتمال 
ارجاع پرونده ی انتشار به شورای امنیت ملل متحد نیز وجود دارد. بدیهی 
است چنین وضعیتی، کنترل تولید و صادرات کشور تولیدکننده را درپی 
خواهد داشت. این امر ضرورت تهیه ی طرحی توسط وزارت نفت جهت 
بررسی نظام های پاک تر استخراج و تولید، متمرکز کردن پاالیشگاه ها 
و افزایش بهره وری را روشن تر از قبل می کند. بنابراین صنعت نفت در 
به دوش کشیدن بار این دوره ی گذار مسئولیتی سنگین تر بر عهده دارد.
قبل از این هم سازمان بین المللی انرژی عامل اصلی گرمایش زمین را 
مصرف سوخت های فسیلی در چرخه ی بخش های مختلف فعالیت های 
اقتصادی می داند و همواره پدیده ی تغییر آب و هوا را هدف گرفته و 
تالش کرده از این طریق با فشار بر مصرف سوخت های فسیلی به ویژه 
نفت و گاز، حاشیه ی امنیت انرژی کشورهای عضو خود را حفظ کند. 
سال  انرژی،  مجامع  با  روابط  و  اوپک  امور  اداره ی  گزارش  اساس  بر 
گذشته ي میالدی آژانس بین المللی انرژی پیشنهادی را مطرح کرده که 

از نظر کشورهای دارای ذخایر سوخت های فسیلی قابل پذیرش نیست.
عنوان  خود   2014 سال  آوریل  گزارش  در  انرژی  بین المللی  سازمان 
بر  مبنی  بخواهد هدف کنترل آب و هوایی خود  اگر جهان  کرده که 
را  سانتی گراد  درجه ی   2 حد  تا  زمین  کره ی  شدن  گرم  از  جلوگیری 
رعایت کند باید دو سوم ذخایر سوخت های فسیلی جهان، در زیرزمین 
که  صنعتی  کشورهای  برای  هرچند  پیشنهاد  این  نشود.  تولید  و  مانده 
به نظر  عادی  نظریه ای  هستند  فسیلی  سوخت های  واردکننده ی  عمدتاً 
فسیلی  سوخت های  صادرات  به  متکی  کشورهای  برای  اما  می رسد 
به نظر  می آید.  به حساب  عظیم  شوکی  اوپک  عضو  کشورهای  به ویژه 
نهایت  در  و  دانسته  را خوشایند  ایده  این  یافته  توسعه  جبهه ی  می رسد 
موفق شد بخشی از آنرا در قالب مقررات به کشورهای در حال توسعه و 

در این میان کشورهاي تولیدکننده ی نفت تحمیل کند.

5- چالش های موجود برای دست یابی به اقتصاد کم انتشار
تحریم  سیستم  چارچوب  در  بین المللی  فشارهای  اعمال  پی  در   -1-5
هوشمند، بخش انرژی ایران و در نتیجه صادرات نفتی و فرآورده های 
نفتی، پتروشیمی و نفتکش های ایران با تحریم های شورای امنیت سازمان 
ایاالت  یک جانبه ی  تحریم های  اروپا،  اتحادیه ی  تحریم های  ملل، 
از  )صرف نظر  شد  مواجه  کشور  آن  کنگره ی  نیز  و  آمریکا  متحده ی 
تحریم های نفتی آمریکا علیه کشورمان پس از پیروزی انقالب اسالمی، 
بخش انرژی ایران برای بیش از شش سال هدف تحریم های چندجانبه 
و یک جانبه بود(. در پی این تحریم ها، دسترسی به فن آوری کارآمد، 
بخش های  دیگر  و  نفت  صنعت  برای  زیست  محیط  با  همسو  و  پاک 

صنعت کشورمان با موانع بسیار جدی روبرو شد.

ایران  در  انرژی  علیه  شده  اعمال  بین المللی  تحریم های  پی  در   -2-5
نفتی  درآمدهای  ورود  جریان  نفت،  صادرات  بازار  رفتن  دست  از  و 
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دسترسی  ایرانی،  بانک های  ارزی  تحریم  به دلیل  و  متوقف شده  تقریباً 
به  بنابراین عدم دسترسی  نبود.  نیز ممکن  اندک حاصل  به درآمدهای 
منابع جهت تأمین مالی برنامه ی توسعه، منجر به کاهش اهمیت مسائل 

زیست محیطی در برنامه های توسعه ی بخش انرژی شد.

تعامل  و  تبادل  بین المللی،  ناعادالنه ی  تحریم های  سایه ی  در   -3-5
متعاقب  یافت.  چشم گیری  کاهش  بین الملل  جامعه ي  با  ایران  علمی 
انزوای نسبی جامعه ی علمی ایران، بهره وری از ظرفیت های موجود در 
در  بهبود آن،  و  توسعه  نفع کشورهای در حال  به  بین المللی  معاهدات 

سال های تحریم امکان تحقق نیافت.

5-4- با وجود تصویب آئین نامه ی اقتصاد کم کربن در هیأت وزیران، 
اقتصاد ایران همچنان وابسته به تولید نفت و تزریق درآمدهای نفتی به 
انتشار،  پر  اقتصاد  این  است.  اقتصاد  تولیدی  و  بخش های صنعتی  سایر 
انعطاف پذیری کشور را در مذاکرات بین المللی تغییرات آب و هوایی 
زمینه  این  در  تعهدات  پذیرش  به  نسبت  آنرا  و  نموده  محدود  بسیار 

آسیب پذیر کرده است.

6- چالش های ناشی از تعهدات بین المللی کاهش انتشار
6-1- گرچـه جامعـه ی بین الملـل بـا شـتاب به سـمت هرچه بیشـتر متعهد 
کـردن کشـورها جهـت کاهـش انتشـار در حـال حرکـت اسـت، امـا در 
قانونـی و مالـی جهـت اتخـاذ و اعمـال  نبـود بسـترهای  به دلیـل  ایـران 
سیاسـت های زیسـت محیطی در صنایـع )به ویـژه صنعـت نفـت به عنـوان 
بـا  بـرای همسـویی  کافـی  آمادگـی  اقتصـاد کشـور(،  اتـکای  نقطـه ي 
حرکـت بین المللـی وجـود ندارد و ایـن امـر، آسـیب پذیری اقتصاد ملی 
را در جریـان مذاکـرات بین المللـی کاهـش انتشـار و تعهـدات ناشـی از 

آن دوچنـدان کـرده اسـت.

6-2- به موجــب پروتــکل کیوتــو، کشــورهای صنعتــی متعهــد بــه 
ــس  ــه ی پاری ــه موافقت نام ــدند. گرچ ــود ش ــار خ ــدار انتش ــش مق کاه
ــرای هــر دو گــروه توســعه یافته و  ــوازی از تعهــدات را ب کــه نظامــی م
در حــال توســعه پی ریــزی کــرده، نهایــی و تصویــب شــد امــا از آنجــا 
کــه در ســال 2020 الزم االجــرا خواهــد شــد در حــال حاضــر پروتــکل 
ــوری  ــر کش ــوص اگ ــن خص ــت. در همی ــی اس ــان اجرای ــو همچن کیوت
نتوانــد انتشــار خــود را بــه مقــدار تعهــد شــده کاهــش دهــد می توانــد از 
دیگــر کشــورهایی کــه بیــش از تعهــد خــود کاهــش انتشــار داشــته اند، 
گواهــی کربــن خریــداری کــرده و تعهــد خــود را عملی نمایــد. خرید و 
فــروش گواهــی کربــن را تجــارت نشــر می گوینــد. همچنیــن کشــورها 
بــا ثبــت گواهــی کاهــش انتشــار خــود در ســازمان بین المللــی توســعه ی 
بــر  بــه ســرمایه گذاری  را  پــاک می تواننــد شــرکت های خارجــی 
توســعه ی پــاک در صنعــت خــود جــذب کننــد. قیمــت گواهــی کربــن 
ــروش  ــد و ف ــهولت خری ــته و س ــدیدي داش ــت ش ــی اف ــازار جهان در ب
ــرای  ــه ی ایــن شــرکت ها ب ــزه و عالق آن، موجــب کاهــش شــدید انگی

به شــرط  و  شــده  پــاک  توســعه ی  پروژه هــای  در  ســرمایه گذاری 
عالقمنــدی، بــه مانــع دیگــری در مســیر دســت یابی کشــورمان بــه 

توســعه ی پــاک تبدیــل شــده اســت.

دیگر  هم سویی  جلب  با  کشور  دیپلماسی  دستگاه  که  حالی  در   -3-6
کشورهای در حال توسعه در جریان مذاکرات بین المللی تغییرات آب 
و هوایی، برای گنجاندن مواضع و منافع حداکثری در اسناد نهایی آن 
مذاکرات تالش می کند به دلیل نارسایی قوانین ملی و عدم توجه اسناد 
و  زیست  محیط  مقوله ی  به  توسعه  برنامه های  نیز  و  کشور  باالدستی 
تأثیرات آن بر اقتصاد ملی، ظرفیت های ایجاد شده در اسناد بین المللی 
بالاستفاده مانده و فرآیند توسعه ی ملی از خوان منابع بین المللی طرفی 

نمی بندد.

6-4- نبود درک روشني از تبعات جدی اقتصادی و بین المللی تغییرات 
آب و هوایی در میان مدیران و در سطوح تصمیم گیری کشور و نبود 
به بروز وضعیتی پیچیده ناشی  با آن، منجر  برای مقابله  اراده ای صریح 
است؛  شده  بین المللی  تعهدات  و  توسعه  ملی  برنامه های  ناهم خوانی  از 
به نحوی که هنوز با سیاست های توسعه ی پایدار که موضوع تغییر آب 
و هوا و کاهش انتشار را در اولویت و پیشانی اقتصاد کشور قرار دهد، 

فاصله ی بسیاری داریم.

6-5- درپی عدم وقوف ملی به تحرکات سریع بین المللی برای مقابله 
با تغییرات آب و هوا و انطباق با آن، نهادهای مسئول از تدوین برنامه ی 
اقدام کاهش انتشار خود سر باز می زنند. بنابراین در شرایطی که حتی 
برای تدوین این برنامه اراده ی کافی وجود ندارد امید به پیاده سازی و 

عملي شدن آن، واقع بینانه به نظر نمی رسد.

7- ظرفیت های موجود برای دست یابی به اقتصاد کم انتشار
7-1- استفاده از منابع مالی بین المللی زیست محیطی از جمله تسهیالت 
جهانی محیط زیست )GEF(، مکانیسم توسعه ی پاک )CDM( و اقدام 

)NAMA-UNFCC( ملی برای کاهش انتشار
جریان  در  که  متحد  ملل  سبز  اقلیم  صندوق  منابع  از  استفاده   -2-7
و  آب  تغییرات  چارچوبی  کنوانسیون  اعضای  کنفرانس  شانزدهمین 
هوایی )UNFCC-COP16( جهت کمک به کشورهای در حال توسعه 

برای مقابله با تغییرات اقلیمی ایجاد شد
اقلیمی  فن آوری  انتقال  مرکز  ظرفیت  از  حداکثری  بهره مندی   -3-7

)CTCN( جهت جذب فن آوری پاک
7-4- انجــام پروژه هــای توســعه ای کم انتشــار مکانیســم توســعه ی 
پــاک در چارچــوب ظرفیت هــای موجــود کشــور جهــت اخــذ گواهــی 
ــازار(، ثبــت ایــن پروژه هــا  کاهــش انتشــار کربــن )و نــه خریــد آن از ب
ــز  ــرمایه و نی ــذب س ــرای ج ــاک ب ــعه ی پ ــی توس ــازمان بین الملل در س
ذخیــره کــردن ایــن گواهی هــا جهــت تعدیــل تعهــدات ناشــی از ســاز و 

ــده ــت محیطی در آین ــد زیس ــای جدی کاره
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ضعف  )نقاط  انتشار  کاهش  ملی  سیاست های  ضعف  نقاط   -8
آئین نامه ی اقتصاد کم کربن مصوب هیأت وزیران(

8-1- تعهدات پذیرفته شده در این آئین نامه در سطحی معادل برنامه ی 
جهت  بیشتر.  نه  و  است  کشور  اجتماعی  و  اقتصادی  توسعه ی  پنجم 
حرکت معنادار به سوی اقتصاد کم کربن، پیش بینی تعهدات جدی تر در 

برنامه ی ششم ضروری است.
اقتصاد  به  رسیدن  برای  شده  منظور  برنامه های  و  سیاست ها   -2-8
کم کربن، عمدتاً متکی به دولت است؛ در حالی که این سیاست ها برای 

محقق شدن نیازمند متکی به بازار و فن آوری روز هستند.
8-3- سیاست ها و راهکارهای ارائه شده در آئین نامه، جزیی و بخشی 
است. ضروری است ظرفیت های ملی در بخش های مختلف ادغام شوند 

و در نهایت رویکردی واحد و فرابخشی ارائه گردد.

9- فرصت های برآمده از تعهدات بین المللی کاهش انتشار
گرچه نظام حقوقی جدید آب و هوایی اثراتی منفی بر اقتصادهای نفتی 
دیگر  همراهی  با  کشورمان  دیپلماتیک  تالش های  اما  دارد  پرانتشار  و 
سال های  مذاکرات  طی  توسعه  حال  در  گروه  در  هم فکر  کشورهای 
صورت  در  که  کرده  فراهم  را  مناسبی  بین المللی  ظرفیت های  اخیر، 
کشور  برای  قابل توجهی  دستاورد  پیگیری،  برای  جدی  عزمی  وجود 

تلقی می شود. این ظرفیت ها عبارتند از:

صنعتی  کشورهای  از  پیشرفته  و  پاک  فن آوری  انتقال  به  تعهد   -1-9
انتقال فن آوری  به کشورهای در حال توسعه و نه فروش آن. همچنین 
دیگر کشورهای  به  توسعه،  در حال  توسعه یافته تر جهان  از کشورهای 

جنوب در قالب همکاری جنوب-جنوب
9-2- تعهد به انتقال دانش از کشورهای صنعتی به کشورهای در حال 

توسعه
9-3- کاهش وابستگي اقتصاد کشور به تولید و فروش نفت، برخورداری 

از اقتصادی متنوع و کم انتشار و کاهش تهدیدات
9-4- حق دسترسی به شبکه ی دانش و فن آوری انطباق و سازگاری با 

تغییرات اقلیم ]2[

نتیجه گیری
و  کنترل  هدف  با  تالش  سال  ده  از  پس  هوا  و  آب  تغییر  کنوانسیون 
اجرای  و  و تصویب شد  انتشار گازهای گلخانه ای شکل گرفته  تثبیت 
هماهنگ آن توسط نهادهای مربوطه ی داخلی جهت ارائه ی تجربیات 
برای  فن آوری  انتقال  مسیر  می تواند  انتشار  مؤثر  کاهش  در  مثبت 
از  به ویژه  مالی  منابع  انتقال  و  نفت  صنعت  باالدستی  بخش  بازسازی 
طریق جذب سرمایه ی خارجی را تسهیل کند. همچنین با جهت گیری 

انتشار گازهای گلخانه ای در فرآیندهای  قاطع ملی در راستای کاهش 
صنعتي، مي توان اثرات سوء این پدیده را کاهش داد. بهره وری انرژی 
انتقال  تلفات و نشتی در خطوط  در چرخه ی تولید و مصرف، کاهش 
نفت و گاز، استفاده از منابع تجدیدپذیر انرژی، جذب مدل های پیشرفته 
برای اصالح ساختار، هم سو کردن قوانین داخلي با قوانین بین المللی و 
تمامی  برای  ملی  جامع  برنامه ی  تدوین  قوانین،  این  اجرای  بر  نظارت 
و  پیشگیرانه  اقدامات  بـه  دادن  اولویت  انتشاردهنده،  واحدهای صنعتی 
برای  اقدامات عملي  از جمله  انجام اصالحات صنعتی و حقوقی،  لزوم 

دست یابي به این مهم است.
در  انتشار  کاهش  سیاست های  به  توجه  ضرورت  بر  تأکید  با  پایان  در 
انتشار بر اقتصاد کشور، پیشنهادهای  اثرات  بخش صنعت برای کاهش 

زیر مفید به نظر می رسند:
برداشت  ازدیاد  به روش  توجه جهانی  گیرانداختن دی اکسیدکربن:   
نفت )Enhanced Oil Recovery( و جداسازی دی اکسیدکربن افزایش 
پیشرفته دی اکسیدکربن  از فن آوری  استفاده  نفت  برداشت  است.  یافته 
)CO2-EOR( روشی است که می تواند تولید نفت را فراتر از حد معمول 
و با استفاده از روش های بازیابی با تسهیل ذخیره سازی دی اکسیدکربن 
در مخزن نفت افزایش دهد. با توجه به تغییرات آب و هوایی و تالش 
جهت  توسعه  حال  در  کشورهای  کردن  متعهد  به  یافته  توسعه  جهان 
کاهش انتشار، اخیراً در صنعت نفت ایران عالقه ي روبه رشدی نسبت به 
پروژه های ازدیاد برداشت مشاهد شده است. تالش ایران برای بازگشت 
و  نفت  برداشت  ازدیاد  تقاضا،  ثبات  به همراه  تحریم ها  از  پس  بازار  به 
حبس کردن دی اکسیدکربن را تبدیل به گزینه ی مطلوب صنعت نفت 

ایران کرده است.
 اصالح قیمت انرژی: در ایران به دلیل ارائه ی یارانه براي انرژی، قیمت 
انرژی پایین ترین قیمت در جهان است؛ به طوري که در سال 2007 بالغ 

بر 55 میلیارد دالر آمریکا، یارانه به انرژی اختصاص یافته است.
عظیـم  ذخایـر  از  نه تنهـا  ایـران  تجدیدپذیـر:  انرژی هـای  توسـعه ی   
نیـز  انـرژی تجدیدپذیـر  منابـع  نظـر  از  بلکـه  اسـت  برخـوردار  فسـیلی 
کشـوری غنی اسـت. از طریق ادغام منابع تجدیدپذیر در سیسـتم انرژی 
و سـپس توسـعه ی صـادرات انرژی پـاک به جای صادرات نفت، انتشـار 
صرف نظـر  یافـت.  خواهـد  کاهـش  بسـیاری  حـد  تـا  دی اکسـیدکربن 
بایـد  تجدیدپذیـر،  انـرژی  توسـعه ی  بـرای  فـراوان کشـور  ظرفیـت  از 
سـطح توسـعه ی ایـن منابـع و تالش هـا در ایـن راسـتا نیـز افزایـش یابـد. 
پیش بینـی مشـوق ها و ترغیـب بخـش خصوصـی جهـت جـذب سـرمایه 
برای توسـعه ی تولیـد انرژی از منابـع تجدیدپذیر )زیسـت توده ي جامد، 
انـرژي زمین گرمایـی، انـرژي خورشـیدي، انـرژي بـادي و بـرق آبـی( 
نتایـج  به ویـژه جهـت اسـتفاده از ایـن منابـع در پاالیشـگاه ها می توانـد 

مؤثـری به همـراه داشـته باشـد.

]2[ دومین گزارش ملی تغییرات آب و هوا]1[ ترازنامه ی انرژی کشور، سال 1392


