
فرصتی جدیدC.D.Mتغییراقلیم و 

آبیدر صنعت برق

محمود طالب بیدختی و علی نیکپور

شرکت توسعه منابع آب ونیروی ایران



مدتنیطوالدرکههواییوآبمیانگینوضعیتبرایانتظارموردالگوهایدرمشخصتغییرهر:تعریف
درادیعغیرتغییراتدهندهنشاناقلیمتغییر.بدهدرخجهانیاقلیمکلبراییاخاصمنطقهیکدر

.میباشدزمینکرهمختلفقسمتهایدرآنازناشیآمدهایپیوزمیناتمسفردروناقلیم

:عوامل تغییر اقلیمی

نوساناتدرتابشخورشیدی•

زمین(وضعی)گردش•

عواملزمینشناسی•

افزایشگازهایگلخانهای•

یجهانشدنگرماصلیعاملگلخانهایگازهایاثردرتابشینیرویکهمیدهدنشاناخیرمطالعات»
اثرعات،مطالاینطبقبر.دارندزمیناقلیمیتاریخچهدرکدرمهمینقشنیزگلخانهایگازهای.میباشد
درلیدیکنقشیمیکند،گرماتولیدگلخانهایگازهایسویازحرارتانداختندامبهاثردرکهگلخانهای
«داردزمیندمایتنظیم

.در این ارائه سعی شده منافع تغییر اقلیم برای کشور بیان شود

Climate Changeتغییر اقلیم 
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دمعلمی دخالت بشر در سیستم آب و هوای جهان و افزایش نگرانی عموم مراثبات:1980اواسط دهه 

( IPCC)تاسیس هیئت بین الدول تغییر آب و هوا :1988در سال 

ارائه اولین گزارش هیئت بین الدول تغییر آب و هوا:1990در سال 

( UNFCCC)تشكیل کنوانسیون تغییر آب و هوای سازمان ملل :1992در سال 

اجرایی شدن کنوانسیون تغییر آب و هوای سازمان ملل:1994در سال 

امضای پروتكل توسط ایران:1996در سال 

مذاکرات پروتكل کیوتو پیرامون کنوانسیون ملل متحد در مورد آب و هوا:1997در سال 

تصویب قانونی پیوستن به پروتكل کیوتو توسط مجلس شورای اسالمی:2005در سال 

اجرایی شدن پروتكل کیوتو در سطح جهان :2005در سال 

انتخاب سازمان محیط زیست به عنوان مرجع صالحیت دار ملی:2006در سال 

یماقدامات جهانی برای مقابله با تغییر اقل



تثبیتغلظتگازهایگلخانهایدرجو:هدف

وظایف کشورهای امضا کننده:

(بصورتدورهای)انتشاروجذبگازهایگلخانهایسیاههتهیه

تنظیمواجرایبرنامههایکاهشانتشارگازهایگلخانهای

انرژی،)برایکاهشانتشاردربخشهایمختلففنآوریهمكاریوتوسعهروشهایانتقال

(حملونقل،صنعت،کشاورزی،جنگلوزایداتجامدومایع

پدیدهتغییرآبوهوازمینههمكاریمنطقهایوبینالمللیدر

توسعهریزیهایبرنامهوسیاستهادروهواآبتغییرموضوعگرفتننظردر

کنوانسیوندبیرخانهبهوهواآبتغییرملیوضعیتایدورهگزارشارائه

کنوانسیون تغییرآب و هوا



کنوانسیون تغییرآب و هوا 
تعهدات کشور های ضمیمه یک و غیر ضمیمه یک

کشورهایضمیمهیک((Annex I Countries

1990درصدزیرسطحانتشار5تعهدکاهشانتشاربه
اعطایکمكهایمالیوفنیجهتکاهشاثراتسوئتغییراقلیمتحت

کنوانسیون9/4و8/4ماده
ارایهگزارشهایمیزانانتشاروبرنامههایتغییرآبوهوا

کشورهایغیرضمیمهیک(Non-Annex I Countries )

تهیهوارایهگزارشاتملی
تدوینبرنامههاجهتکاهشروندانتشارگازهایگلخانهای
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تصمیمات اجالس کپنهاگ
(United Nations Climate Change Conference, 2009, Copenhagen)

تاکیدبرارادهسیاسیبرایمقابلهباتهدیدجدیگرمایشجهانی
محدودنمودنافزایشگرمایشجهانیبهکمترازدودرجهسانتیگراد
ایدار،فنحمایتکشورهایتوسعهیافتهازکشورهایدرحالتوسعهبهمنظورتامینمنابعمالیپ

آوریوظرفیتساختبرایاجراوپیشبردبرنامههایمرتبط
کشورهایگروهیکالحاقیمتعهدندتابهاهدافتعریفشدهکاهشگازهایگلخانهایبرسند
تهایکشورهایغیرگروهیکالحاقینیزمتعهدبهارائهگزارشاقداماتانجامشدهبراساسحمای

مالیانجامشدهبرایکاهشگازهایگلخانهایهستند
حمایتمالیبرایمقابلهباجنگلزداییوفرسایشجنگلها
مناسبایجادساختاروفراهمنمودنفرصتهایالزمدربازاروتشویقکاهشانتشاروتامینمنابع

برایکشورهایدرحالتوسعه
دالرازاقداممشترککشورهایتوسعهیافتهبهمنظورتامینمنابعمالیبهمقدارسیمیلیارد

2020وبطورکلییكصدمیلیارددالرتاسال2012تاسال2010سال
ورایجادیکپانلباقدرتاجراییزیادبهمنظوربررسیروشهایتامینمنابعمالیهدفمذک
ایجادصندوقسرمایهگذاریهوایسبزکپنهاکبرایحمایتازبرنامهها،پروژههاوسایر

فعالیتهایکشورهایدرحالتوسعه
ایجادسازوکارمناسببرایتوسعهوارتقاءفنآوری
2015ممیزیفعالیتهایمندرجدراجالسکپنهاگواعالمنتایجکارآییطرحهاتاسال
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تصمیمات اجالس کانكون
(United Nations Climate Change Conference, 2010,  Concon)

میالدی2012سالتاکیوتوپیماناعتباربرکیدتا•
هتوسعحالدرکشورهایوآمریكاگلخانهایگازهایکاهشبرایسهمیهایگرفتننظردر•

آورتعهدحقوقینظرازهنوزکشورهااینبرایشدهگرفتهنظردرسهمیهالبته)چینمانند
(نیست

دن،شصنعتیدورانازپیشتازمینکرهدمایکهنحویبهگلخانهایگازهایانتشارکاهش•
.نیابدافزایشدرجه2ازبیش

سایروکربندیاکسیدتولیدکاهشبرایخودبرنامههایجدیکنترلبهکشورهاکلیهالزام•
منظمطوربهبرنامههااینپیشرفتمورددراطالعرسانیوگلخانهایگازهای

فقیرایکشورهنیازموردبودجهتأمینجهتبانکجهانیکمکباصندوقیتأسیسپیشنهاد•
دالرمیلیارد100حدودساالنهمیالدی2020سالتاکهاستضروریطرحایناجرایبرای)

(شودجمعآوریمالیکمک
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تصمیمات اجالس دوربان
(United Nations Climate Change Conference, 2011,  Durban)

ژانویه1درکیوتوپروتكلتحتتعهداتدومدوره)سال5مدتبهحداقلکیوتوپروتكلتمدید•
(.میباشد2017دسامبر31تاریخدرآنپایانوشروع2013

(برسداجرامرحلهبه2020سالتابایدپیماناین)،2015سالتاجدیدپیمانیکتدوین•
گلخانهایگازهایانتشارکنترلدربیشترجدیت•
بررادنیاگلخانهایگازهایدرصد15حداقلتولیدمسئولکهکشورهاییبرایانتشارکاهشتعهد•

.دارندعهده
وآباتتغییربامقابلهمنظوربهتوسعهدرحالکشورهایبهکمکبرای"سبزصندوق"تأسیس•

هوایی
ازدالرمیلیارد100ساالنهمیزانبهصنعتیکشورهایازتوسعهحالدرکشورهایکمکدریافت•

سال
ازجلوگیریودرجهانایگلخانهگازهایانتشارمیزاندرثباتایجادکنوانسیونایننهاییهدف•

.میباشدخطرناکهواییوآبتغییرات
کمترکربنتولیدباجدیداقتصادایجاد•
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تصمیمات اجالس دوحه
(United Nations Climate Change Conference, 2012,  Dohe)

(میگرددآغاز2013ژانویهاولازتعهداتدومدور)،2020سالتاکیوتوپروتكلتمدید•

بارا،خودارانتشکاهشتعهداتکهکردندموافقتمیشوندمتقبلرابیشتریتعهداتکهکشورهایی•
.دهندقراربازبینیمورد2014سالتاحداکثرتعهدات،سطحافزایشدید

بدون2013سالابتدایازپاکتوسعهسازوکارشاملکیوتوپروتكلبازاربرمبتنیمكانیسمهای•
.مییابندادامهوقفه

بعدبه2020دورهبرایجهانیجامعپیمانیکایجادبرایریزیبرنامه•
بااجالسی2014سالدرکهکرداعالممللسازمانکلدبیر)2015سالدرفراگیروجدیدپیمانیکایجاد•

جدیدپیمانشدنآمادهازتادادخواهدتشكیلسیاسیارادهنمودنبسیجبرایجهانکشورهایسرانشرکت
(.شودحاصلاطمینان2015سالدر



رداهپروژهاجرایباتوانندمی(یکضمیمه)متعهداعضایکیوتو،پروتكلاساسبر
بدین.نمایندپذیرتوجیهاقتصادیلحاظازراانتشارکاهشهایسیاستکشورها،سایر

نمودهعبیهتراذیلسازوکارسهبازاربرمبتنیساختارایجادجهتکیوتوپروتكلمنظور
:است

پاکتوسعهسازوکار(CDM)Clean Development Mechanism

مشترکاجرای(JI)Joint implementation

انتشارتجارت(ET)Emissions trading

پروتكل کیوتو و سازوکارهای انعطاف پذیر



مكانیسم های انعطاف پذیر
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:رویكرد بازار محور

:رویكرد پروژه محور

(:  Emission Trading)تجارت نشر 
.دخودرامبادلهکنن(میزانواحددرنظرگرفتهشده)«انتشارمجاز»بهکشورهافرصتمیدهدتابخشیاز

(:  Joint Implementation)اجرای مشترك 
نندوبهکشورهااجازهمیدهدازطریقسرمایهگذاریدرسایرکشورهایصنعتی،اعتبارکاهشانتشاردریافتک

.بینکشورهامیشود«واحدکاهشانتشار»اینامرموجبتبادل
(:  Clean Development Mechanism)مكانیسم توسعه پاك 

دارکمکباعثایجادپروژههایکاهشانتشارمیشودکهبهکشورهایدرحالتوسعه،دردستیابیبهتوسعهپای
.رابرایاستفادهکشورهایاشرکتهایسرمایهگذارصادرمینماید«گواهیکاهشانتشار»میکندو

Clean):پاكتوسعهسازوکار Development Mechanism)توسعهکشورهایکهپروژههایی

درپایدارتوسعهبهکمکهمچنینوانتشارکاهشدرخودتعهداتتحققجهتیافته

.نمایندمیدریافتCER،انتشارکاهشازایبهومینماینداجراتوسعهحالدرکشورهای



مكانیسم های پروژه محور تحت پروتكل کیوتو

كشورهاي

عضو

(JI)مشتركاجراي1ضميمه

عضوكشورهايبين

1ضميمه

(CDM)پاكتوسعهمكانيسم

غيروعضوكشورهايبين

1ضميمهعضو

كاهشواحد

انتشار

(ERU)

گواهي

كاهش

انتشار

(CER)



مراحل انجام یك پروژه مكانیسم توسعه پاك
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مفهومي سنجيامكان
منابعتامين

مالي
ساخت عمليات

شرح

كار

اوليه

(PIN)

سند

طراحي

پروژه

(PDD)

هتاييدي

كشور

ميزبان

(DNA)

هتاييدي

(DOE)

ثبت
وپايش

ارزيابي

صدور

CER

عه
س
و
ت

وژ
پر

ه
عه
س
و
ت

C
D

M

پروژهثبت



شرایط قابل قبول بودن پروژه
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1

ميزاندركاهش

انتشار

2

ازاستفاده

متدولوژي

3

افزونگي

4

پايدارتوسعه

شدهتعريفايگلخانهگازهايانتشارميزانبايدپروژه

.هددكاهشمبناانتشاراتبرمازادراكيوتوپروتكلدر

سممكانيشدهثبتهايمتدولوژيشرايطبابايدپروژه

.باشدسازگارپاكتوسعه

لحاصاضافيهايحمايتبدونپروژهشوداثباتبايد

.شدنخواهداجراييپروژهكربنياعتباراز

شرايطاساسبرپايدارتوسعهبهدستيابيدربايدپروژه

.باشدداشتهمشاركتميزبانكشور



کاهش در میزان انتشار-1
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ن   د کرب  (CO2)دي  اکسي 

ان   (CH4)مت 

ن   روژ  ت  ي  د ن  (N2O)اکسي 

ن  ها  لوژوکرب 
دژوف  (HFCs)هي 

ن  ها  لوژوکرب 
رف  (PFCs)پ 

د  لوژان 
ا ف  (SF6)هگ ر 

زمينگرمايشپتانسيلايگلخانهگازهاي

(CO2e)
مثال

1

2

3

4

5

6

لي    
ست  هاي  ف 

ت  راق  سوح  احت 

لي  
 
عات  آ اي  ه ض  ر ن  ج 

ت 

د كود ولي  ي 

ال ها چ 
خ  ت 

الا اژ  ب   هاي  ولت 
ق  عاي 

1

21

31
0

11700-
140

50000-2600

23900



استفاده از متدولوژی-2

(تجديدناپذيروتجديدپذيرمنابع)انرژيصنايع
انرژيتوزيع

انرژيتقاضاي

توليديصنايع

شيمياييصنايع

سازوساخت

نقلوحمل

معدنيموادتوليد/معادناستخراج

فلزاتتوليد

هاسوختازحاصلفرارانتشارات

وگردگفلوريدهگزاوهاهالوكربنمصرفوتوليدازحاصلفرارانتشارات

هاحاللمصرف

زبالهدفعوكنترل

جنگلاحيايوكاريجنگل

كشاورزي

شدهثبتمتدولوژيكاريهايحوزه

58
3

20
27
20
0

12
1
7
8
8
0

19
21
6

شدهثبتپروژه

2492
0

40
177
70
0
6

47
9

164
26
0

551
24

140

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15



افزونگی-3

اتفاقژهپروفعاليتغيابدركهآنچهبراضافه،انتشاراتميزانكاهشبهمنجربايدپروژهفعاليت

ويگيراندازهقابل،واقعيمنافعكسببهبايدپاكمكانيسمتوسعههايپروژه.شود،افتدمي

.باشندزمينكرههوايوآبتغييراتتعديلراستايدروبيانجامدبلندمدت

اعتباربدون

كربني

اعتباربا

كربني

حداقل= 12

نرخ

8

14

بازگشتنرخ

سرمايه

%

ايگلخانههايگازانتشارميزان

(tCO2eq)

ازپسانتشاراتميزان

يپروژهاجراي
را
ج
ا

ژه
رو
پ

سال

افزودهانتشارکاهش

تاريخيهايداده



توسعه پایدار-4
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اقتصاديمعيارهاي

اجتماعيمعيارهاي

زيستمعيارهاي

محيطي

تاثير،محلينهادهايماليمنفعتموجبپروژهانجام

جديدفناوريانتقالوهاپرداختترازرويآنمثبت

.شود

وفقركاهش،زندگيكيفيتبهبودموجبپروژهانجام

.شودعدالتبيشتربرقراري

وايگلخانهگازهايانتشاركاهشموجبپروژهانجام

ازنهبهياستفاده،فسيليهايسوختازاستفادهكاهش

ظحفومحليزيستمحيطبرفشاركاهش،محليمنابع

بهدستيابيومحيطيزيستمنافعسايروسالمت

.شودمحيطيزيستوانرژيهايسياست
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Validation 

Project Identification (PIN)

Executive Board 

(EB) 

Host country 

approval
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Issue CERs

Monitoring

Verification & certification

Registration

Project screening

Project Design Document (PDD)

CDMسيکل پروژه های 



CDMو نقش آنها در پروژه های  PDDو PINتعریف فرم های 

از كجا و چگونه بايد شروع كرد؟: شناسايي و غربال اوليه پروژه ها

و فعاليتهايي كه در واحد های صنعتی در راستای بهينه سازی مصرف انرژی، استفاده از انرژیهای پاک
کاهش انتشار آالینده ها و فلر در مرحله مطالعه یا شروع اقدامات اجرایی است را شناسايي و بررسي 

(مصرف انرژي، بهينه سازی و بهبود فرآیند و مصرف انرژی و مواد و کاهش گازهاي خروجيکاهش )نماييد 

را بازديد كرده و كارهاي انجام شده در زمينه هاي مشابه را مطالعه كنيد و به UNFCCCسايت اينترنتي 
:در صورت وجود تشابه. نيز توجه نماييدCDMبراي اجراي پروژه هاي رمينه هاي تعريف شده

در منبع انتشار ، نوع گاز انتشاری و علل كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي شناسايي اوليه اي از 
مجموعه مورد مطالعه انجام دهيد

براي پروژه هاي شناسايي شده وجود داردمتدولوژي پايه و پايش مصوبي مطمئن شويد كه 

(ساالنه و كل دوره اعتبار)برآورد اوليه اي از ميزان كاهش انتشار حاصل از پروژه ها انجام دهيد 

را مشخص نماييدپروژه ها وجود دارند را كه پيش روی انجام ( موانعی)داليلي 

براي پروژه هاي شناسايي شده CDMسرمايه گذاري اوليه و درآمدهاي حاصل از برآورد اوليه اي از ميزان 
تن در سال باشد30000انجام دهيد، ميزان کاهش انتشار پروژه بایستس بيش از 

را PINرا دارد، فرم CDMالزم براي طرح بعنوان يك پروژه ارزش اگر پروژه اي تمام شرايط الزم را دارا بوده و 
براي آن تهيه كنيد

CDM Methodologhy Booklet_By UNFCCC.pdf


Project Idea/Identification Noteچيست؟PINفرم 

صفحه نوشته مي شود10الي 5شرح مختصري از ايده پروژه است كه معموالً در حدود PINفرم 

قرار PINهيچگونه الزام قانوني براي تهيه فرم  (UNFCCC)دبير خانه كنوانسيون تغيير آب و هوا 
بيشتر توسط توسعه دهندگان پروژه ها و مراجع صالحيتدار ملی در PINنداده است، بلکه فرم 

.خواست ميشود

در ارائه مشخصات پروژه بهPINفرم 

سرمايه گذاران بالقوه

خريداران گواهي هاي كاهش انتشار

(براي اخذ تاييد اوليه ، ایران، آقریقای جنوبی، هند )مرجع صالحيتدار ملي 

بسيار مفيد خواهد بود

CDMو نقش آنها در پروژه های  PDDو PINتعریف فرم های 



سند طراحی پروژه 
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پروژهفعاليتازكليتعريفالف

انتشارمبنايخطمتدولوژيب

اعتباردوره/ پروژهفعاليتمدتطولپ

پايشبرنامهومتدولوژيت

ايگلخانهگازهايكنندهتوليدمنابعانتشارميزانمحاسبهث

محيطيزيستاثراتج

اندركاراندستنظراتچ

پروژهكنندگانمشاركتمورددراطالعات1ضميمه

دولتيبودجهتامينمورددراطالعاتي2ضميمه

جديدانتشارمبنايخطمتدولوژي3ضميمه

جديدمبنايمتدولوژي4ضميمه

انتشارمبنايخطاطالعاتجدول5ضميمه

بايد4و3هايضميمهوباشدنميضروريمقياسكوچكهايپروژهبراي5تا3ضمائم
.شوندتنظيممجزافرمدودروپروژهطراحيسندازمجزابصورت

:باشدميزيرمواردشاملپروژهطراحيسند



ه ها ي  هر ن 
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پروژهاجرايازقبل

شودميپرداختيكبارتنها
پروژهاجراي

پروژهاجرايازپس

شودميپرداختسالههر

ه روژ  د طراحي  پ 
ي  سي 

1ا ماده ساژ 

ان   ر ب  وژ مت  ه کش  دن  ي  ان  2ب 

ه روژ  ي  پ  اب  ب 
3اژژ 

ه روژ  ت  پ  ي  4ن 

ه روژ  ش  پ  اي  5ب 

ه روژ  د پ  ي  ان  ي  و ب  اب  ب 
6اژژ 

ي  
ن  اژ کرن  ت  7صدوژ اعي 

هز
ي
ن
ه

هز
ي
ن
هزه
ي
ن
ه

هز
ي
ن
هزه
ي
ن
ه



اژ   ت  مان  موژد ن  ژ 
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سندسازيآماده

پروژهطراحي

تاييديه

ميزبانكشور

پروژهارزيابي

پروژهثبت

وارزيابي

پروژهتاييد

صدور

كربنياعتبار

سنجيامكان

عه(PIN)پروژه
س و

ي 

گ ان  
ي د
ه د

ع
ج  مر ملي  

هاد
ت 

ب ي   ا
ت  مل
ع

 
 

ت
هي ي 

ي   ب  را
ج  ا

ماه12-6 ماه5/1 ه روژ  اژي  پ  ت 
دوژه اعي 



اژي   ت 
دوژه هاي  اعي 
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ساله7

وع اول ي 

وع دوم ساله7ساله7ي 

ساله10

ساله10حداكثراعتباردوره

تمديدباردوحداكثرباساله7اعتباردوره



CDMهای بندی پروژهطبقه

ساختمان سازی-5
حمل و نقل-6
معادن و تولیدات معدنی-7
انتشاااار از تولیاااد و مصااارف -8

ها و سولفور و هگزا فلورایدهالوکربن
حاللها-9

ضایعات-10
جنگل کاری و احیاء جنگل-11
کشاورزی-12
(نفت و گاز جامد،)نشر از سوخت -13

مناابع تجدیاد)صنایع انرژی -1
(شونده و غیر تجدید پذیر

انرژی زیست توده 
انرژی باد

خورشیدی
دانتقال و دفع پسمان

توزیع انرژی-2
تقاضای انرژی-3
صنایع شیمیایی-4

انرژی برق آبی
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ش سهم پروژه های ثبت شده سازوکار توسعه پاك در بخ
(درصد)صنایع انرژی نسبت به سایر بخش ها 

www.unfccc.intسایت کنوانسیون تغییر آب وهوا سازمان ملل        : ماخذ
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ثبت شده  CDMنیروگاه های برق آبی در پروژه های سهم 
در بخش صنایع انرژی در جهان

www.unfccc.intسایت کنوانسیون تغییر آب وهوا سازمان ملل        : ماخذ
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کلیه:(1390ا1394)ایراناسالمیجمهوریتوسعهپنجمپنجسالهبرنامهقانون138ماده
چوبچهاردرآالیندهگازهایانتشارکاهشمنظوربهکهبرنامهقانونمشمولشرکتهایوسازمانها

کاهشگواهیاخذبهموفق،(CDM)پاکتوسعهکاروسازمانندموجود،بینالمللیکارهایوساز
(%70)درصدهفتاد.میباشندبرنامهسالهایطیآنفروشیاواگذاریبهمجازمیشوند،انتشار
اخذبهمربوطهزینههایومیشودمنظورذیربطشرکتداخلیدرآمدهایجزءحاصلهوجوه

بهباقیمانده(%30)درصدسی.بودخواهدپرداختوتأمینقابلمحلهمینازمزبورگواهیهای
.میشودواریزکشورکلخزانه

1375خردادششم:هواوآبتغییرکنوانسیونامضاء
1384سال:نگهبانشورایتایید
کمیسیوندر1387سال:هواوآبتغییراجرایینامهآیینتصویب
زیستمحیطوصنعتبنایی،زیرامور

تاریخچه مطالعات سازوکار توسعه پاك ایران

1390اسفندماه:نیرومحترموزیربخشنامهابالغ
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1384سال:اولیهاقداماتشروع

1386سالدر:کارگروهتشكیل

بهبهرهبرداریمسؤولیتشدنافزودهو1388سالاواخردراساسنامهتغییر

شرکتوظایف

تاریخچه مطالعات سازوکار توسعه پاك در 
شرکت آب و نیروی ایران



زدهتخمینساعتتراوات50حدودکشورآبیبرقانرژیتولیدظرفیتکل
حوضهساعت،تراوات30تولیدپتانسیلباآبگیرکارونحوزهشاملکهشده
تراوات6تولیدپتانسیلباکرخهوساعتتراوات9تولیدپتانسیلبادزآبگیر
برآوردتراواتساعت5حدودنیزهارودخانهسایرتولیدپتانسیل.استساعت
.استگردیده

تشرکدرموجوداطالعاتآخرینازاستفادهباوشدهانجامهایبررسیاساسبر
وناکنهمکشور،آبیهاینیروگاهصنعتدرایراننیرویوآبمنابعتوسعه
گذاریسرمایهآمادهاجرا،ومناقصهآمادههایپروژهقالبدرمتعددیهایطرح

داردوجودمیباشندCDMمزایایازاستفادهقابلیتدارایمطالعاتی،و

پتانسیل برق آبی کشور



مگاوات4200پروژه با ظرفیت 14-مخزنی در دست مطالعهسد و نیروگاه های 



مگاوات2800پروژه با ظرفیت 5--جریانی بزرگ در دست مطالعهسد و نیروگاه های 

سدونیروگاهجریانیارس
مگاوات263

سدونیروگاهجریانیسازبن
مگاوات300

3و1،2سدونیروگاهجریانیدز
مگاوات930

2سدونیروگاهجریانیکرخه
مگاوات360

2نیروگاهجریانیکارون
مگاوات1000



حوضه9مگاوات در 1500با ظرفیت --جریانی متوسط در دست مطالعهسد و نیروگاه های 



مگاوات460بسته با ظرفیت 17-جریانی کوچك در دست مطالعهسد و نیروگاه های 



ناحیه9مگاوات در 7000با ظرفیت -سد و نیروگاه های تلمبه ذخیره ای در دست مطالعه



آب و نیرو CDMمیزان کاهش انتشارحاصل از پروژه های 

:محاسباتیمفروضات
استساعتمگاواتهرازایبهتن0.635برابراکسیدکربندیانتشارفاکتور-

هانوع پروژه
انرژی تولیدی 

(گیگاواتساعت)
میزان کاهش انتشار 

CO2(تن)

109306,940,550اجرایی

20111,276,985گذاریسرمایهآمادهمناقصهو

2417715,352,395مطالعاتی

3711823,569,930جمع



مالیارزیابیمطالعاتوپاکتوسعهسازوکارمطالعاتخدماتشرحتهیه
شرکتازخارحبامطالعاتجریاندیاگرامتهیه
شرکتداخلدرمطالعاتجریاندیاگرامتهیه

پروژهاولیهایدهتاییدیهاخذ(PIN)27انتشارکاهشپتانسیلبابرقآبیطرح
CO2گازتنمیلیون11.4

روشهایبهپروژهاولیهایدهتاییدیهدارایطرحهایمناقصهبرگزاری:
کاملصورتبهمشارکتیدرصد-
(بهرهبرداریدوراندر)مشارکتدرصدوالزحمهحقازترکیبی-

فعالیت های انجام شده شرکت آب و نیرو در راستای 
CDMمطالعات سازوکار توسعه پاك 



دزتنظیمیرودبارلرستان،تاریک،پیران،ارس،برقآبیطرحهایواگذاری،
باکوچکجریانیطرح7ونمارستاق،بختیاری،3خرسانزایندهرود،تنظیمی
CO2گازتنمیلیون6حدودانتشارکاهشپتانسیل

اولیهاعالمثبت(Prior Consideration)نمارستاق،بختیاری،ارس،طرحهای
سایتدرشیرچمورودبارلرستان،3خرسانزایندهرود،تنظیمیدز،تنظیمی
مللسازمانهواوآبتغییر

پروژهطراحیسندتهیه(PDD)بختیاریرود،زایندهتنظیمیپیران،ارس،طرح
نمارستاقو
لهمرحبهورودوپیرانجریانینیروگاهپاکتوسعهسازوکارمطالعاتثبت

VerificationتوسطپیرانپروژهتاییدDOE

اعتبارسنجیمرحلهشروعValidationچیلرقره–ارسجریانینیروگاه

فعالیت های انجام شده شرکت آب و نیرو در راستای 
CDMمطالعات سازوکار توسعه پاك 



از بذل توجه شما 
سپاسگزارم
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