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چکیده
حفظ اکوسیستم های کره زمین یکی از مباحثی است که در دهههای اخیر به دلیل وقوو رویودادها و بحورانهوای محویطزیسوتی ناشوی از
فعالیتهای صنعتی از اهمیت خاصی برخوردار است .شکلگیری بیش از ده ها کنوانسیون و پروتکل در عرصههای مختلف محیطزیستی نیو
اهمیت این موضو را نشان میدهد .با توجه به این که اجرای کنوانسیون و به ویژه پروتکل آثار اقتصادی ،اجتماعی و محیطزیستی بر هموه
کشورهای جهان بهویژه کشورهای در حال توسعه با اقتصادِ ضعیف و آسیبپذیر دارد؛ بر این اساس در این مقاله ،ضمن معرفی شاخصهوای
محیطزیستی توسعه پایدار در ویژه انتشار دی اکسیدکربن به بررسی وضعیت انتشار این گاز در کشورهای عضو پروتکل هم مان با اجرای دور
اول آن پرداخته شده است .در ادامه ،رویکردهای آبوهوایی پس از اجرای دور اول مورد تج یه وتحلیل قرار گرفوت .روش موورد مطالعوه در
این پژوهش ،از نو تبیینی -تحلیلی است .بررسی شاخصهای معیار در ارتباط با گرمایش جهانی نشان داد با توجه به این کوه ،کشوورهای
صنعتی با اعمال ال امات محیطزیستی در پروتکل کیوتو و با در نظر گرفتن سیاستهای مختلف اقتصادی سعی در انجوا تعهودات خوود در
راستای کاهش گازهای گلخانهای داشتهاند ،اما همچنان درروند جهانی با اف ایش تولید و انتشار مواجه هستیم .این روند صعودی را میتووان
درکشورهای غیر ضمیمه از جمله جمهوری اسالمی ایران نی مشاهده نمود که در دور اول اجرای پروتکل هیچگونه تعهدی در جهت کاهش
انتشار گازهای گلخانهای نداشتهاند.

کلیدواژهها :تغییر آبوهوا ،کنوانسیون تغییر آبوهوا ،پروتکل کیوتو ،سوختهای فسیلی ،شاخصهای محیطزیست 
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سرآغاز
یکی از نگرانیهای جامعه بین الملل ،مساله تغییر آبوهووا اسوت
که به عنوان یک معضل محیطزیستی بینالمللی در دهههای اخیر
بسیاری از توجهات را به خود جلب نمووده اسوت .کوانون مسواله
تغییور اقلویم ،ظرفیوت زموین در جوذب دیاکسویدکربن و دیگور
گازهای گلخانهای است که به سوی اشوبا مویرود و بایود آن را
به عنوان مهمترین تهدید پیشروی توسعه پایودار معرفوی نموود.
تهدیدی که منابع طبیعی ،محیط زیست ،سوالمت انسوان ،امنیوت
غذایی و اقتصاد را در معرض آسیبهای جدی قرار داده اسوت .از
آنجایی که تغییر این گازها بستگی زیادی به تغییور فعالیوت هوای
اقتصادی و سیاسی تمامی کشورها در آینوده دارد ،از سوال 1393
سازمان ملل متحد ضومن شناسوایی ایون مسواله ،بوه برگو اری
اجالس های بینالمللی و منطقهای در ایون زمینوه پرداختوه و در
نهایت با تصویب دو سند ال ا آور به تدریج سیاستها ،خطمشیها
و تدابیری را جهت رویارویی بوا ایون پدیوده توسوعه داده اسوت.
مهمترین این سیاستها تثبیت غلظت گازهای گلخانهای ،کاهش
می ان آن و سازگاری با تغییر آبوهوا است که سوازمان ملول بوا
تصویب (کنوانسیون ملل متحد در مورد تغییور آبوهووا،)1332 ،
خطمشی تثبیت و سازگاری و از طریق (پروتکول کیوتوو ،)1339
کاهش گازهای گلخانهای را در دستور کار قرار داده است .اهمیت
این موضو را میتوان در سیر مطالعاتی پژوهشهای انجا شوده
در این زمینه مشاهده نمود .تحقیقوات صوورت گرفتوه در ایوران
بهطور عمده به تشریح اقدامات حقوقی جامعه بینالملل در برابور
تغییرات آبوهوا (تصویب کنوانسیون و سپس پروتکول کیوتوو) و
فرصتها و چالشهای پیش روی ایران پرداختهاند .از جمله ایون
پژوهشها بایود بوه (نوواری1333 ،؛ عتوابی و همکواران1333 ،؛
عبدالهی1333 ،؛ حاجی زاده و سلیمانی1333 ،؛ رحیمی و بختیوار،
1331؛ مؤمنی و وصفی1331 ،؛ قاسومی )1334 ،اشواره کورد .در
مطالعات معدودی نی به ارزیابی آثار و نتایج اجرای این پروتکول
بر بخشهوای اقتصوادی کشوور پرداختوه شوده اسوت .از جملوه
میتوان به پژوهش (عباسپور و همکاران )1338 ،اشاره کورد کوه
به مطالعه آثار گرمایش جهانی و ضرورتهوای توسوعه پایودار در
بخووش نفووت پرداختووهانوود .نتووایج ایوون مطالعووه کووه بووا بررسووی
شاخصهای معیار جهت مقایسه میان انتشار گازهوای گلخانوهای
در کشورهای مختلف انجا شده ،نشان داد کوه وضوعیت انتشوار
گازهای گلخانهای در ایران از نظر شاخصهای موورد بررسوی از

مقدار متوسط جهانی بیشتر است که بیانگر عد کنتورل گازهوای
گلخانهای در کشور است( .درگاهی و بهرامی )1331 ،بوا اسوتفاده
از منحنی محیطزیستی کوزنتس ،به بررسی رابطه مستقیم می ان
انتشار سرانه دی اکسویدکرین و درآمود سورانه کشوورهای عضوو
اوپک پرداختند .نتایج این بررسی نشان داد باتوجوه بوه ایون کوه
کشورهای عضو اوپک بیشوتر بوه فراینود رشود و توسوعه توجوه
داشتهاند و مباحث محویطزیسوتی در اولویوت بعودی آنهوا قورار
داشته است ،به جهت وابستگی اقتصاد کشورهای اوپک به نفت و
درآمدهای نفتی و نبود سیاستهای ال ا آور برای اف ایش کوارایی
در مصرف انرژی ،روند اف ایش انتشار  CO2را با افو ایش درآمود
تجربه میکنند ،(Alizadeh et al., 2015) .سیاستهای انرژی
در ایران را در دو دهه گذشته با بررسی شاخصهایی مانند شدت
و می و ان مصوورف انوورژی ،مقوودار دیاکسوویدکربن منتشرشووده و
همچنین سهم انرژیهای تجدیدپذیر مطالعه نمودند .نتوایج ایون
پژوهش نی کمترین می ان سازگاری ایوران را بوا سیاسوتهوای
پروتکل کیوتو در راستای کنترل گازهوای گلخانوهای نشوان داد.
مروری بر تحقیقات انجا شده در جهان نشانمیدهد که بوویر و
همکاران ( ،)Bauer et al., 2013با استفاده از سناریوهای تغییر
اقلیم ،به تحلیل حساسیت تأثیرگوذاری ایون سوناریوها بور بوازار
مصرف سووختهوای فسویلی پرداختوه اسوت .نتوایج حاصول از
مدلسازی نشان داد که مصرف سووختهوای فسویلی توا سوال
 2131بسیار کاهش خواهند یافت و بوه تبوع آن نیو درآمودهای
حاصل از سووختهوای فسویلی توا  11درصود کواهش را نشوان
دادهانود .کوریس و کراسومن (،)Cruz & Krausmann, 2013
نی ضومن معرفوی تغییور اقلویم و رویودادهای فورین بوه عنووان
مخاطرهای برای بخش نفت و گواز ،بوه تشوریح معضوالت ایون
صنعت در مواجهه با گرموایش جهوانی پرداختنود و بور ضورورت
انطباق و سازگاری در مواجهوه بوا ایون پدیوده ،از طریوق ایجواد
زیرساختهای مناسب در این صونعت تاکیود کردنود .تروونگور و
همکاران ( ،)Trovanger et al., 2012در بررسوی سوناریوهای
قیمت نفت در ارتباط با سیاست های تغییر اقلیم ،بهصورت موردی
تأثیر اجرای این سیاستها را بر بخش حملونقلِ اتحادیوه اروپوا
مورد مطالعه قرار دادند .از آن جایی که در اتحادیوه اروپوا اعموال
سیاستهایی مانند مالیات بر کوربن و تجوارت انتشوار بوه عنووان
اب ارهایی که عد قطعیت در قیمت نفت را کنتورل مویکننود ،در
این بررسی با استفاده از مدل اقتصادی و محیطزیسوتی)1(DEEP
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طی سالهای  ،2111-2113دو متغیور رشود اقتصوادی و قیموت
نفت را در سه سناریو اف ایش ،کاهش و قیموت پایوه نفوت موورد
بررسی قرار دادند .نتایج این پوژوهش نشوان داد کوه بوا کواهش
قیمت نفت ،رشد اقتصادی و دستاوردهای رفاهی قابل مالحظه ای
به ویژه در بخش حملونقل این اتحادیه با اجرای سیاست تجارت
انتشار به دست خواهد آمد .با توجه به این که در سالهای اخیور،
سیاستهای جهانی تغییر اقلیم عمدتا بر کاهش روند صعودی دما
متمرک است ،اما مطالعاتی که به تازگی در این زمینه انجا شوده
بهبود بهرهوری بخش انرژی را به عنوان راهکار موؤثر در کواهش
می ان انتشار معرفی میکنند .اسوتدلل ایون محققوان عمودتا در
جهت استفاده از فناوری های بهبود و کاهش ه ینههای اقتصادی
است .بهگونهای که معتقدند با توجه پویشبینوی رشود  31توا 11
درصدی روند مصرف جهانی انرژی در طی  21سال آینوده ،ایون
سیاست عالوه بر کاهش انتشار ،سبب بازگشت سرمایهگذاری نی
میشود جرادن و همکاران ( .)Geraden et al., 2015از جملوه
پژوهشهای انجا شده در این زمینه ،میتوان به پژوهش کلکُول
و همکاران ( ،)Kalkuhl et al., 2015اشواره نموود کوه نقوش
سیاستهای کاهش کربن را در سازگاری با تغییور اقلویم بررسوی
نمودند .در این پوژوهش ،قیموت کوربن جهوانی بوه عنووان یوک
«سیاسووت شکسووت» در مقاب ول «سیاسووت بهوورهوری انوورژی»
به عنوان یک رویکرد منطقی بررسی شده است .نتایج این بررسی
نشان داد که سیاستهای ذخیره کربن به ویژه در طوولنی مودت
کارآمد نیستند و همواره نمیتوانند سبب کواهش انتشوار شووند و
تنها این سیاست میتواند ه ینههای اجتماعی پایینتری را نسبت
به بهرهبرداری از انرژی تجدیدپذیر آنهم در کوتاهمودت موجوب
شود .ریمیسوکی و همکواران ( )Ruamsuke et al., 2015نیو
ارتباط میان بهرهوری انرژی و آثوار اقتصوادی آن را بور کواهش
احتمالی کربن در کشورهای جنوب شورق آسویا مطالعوه نمودنود.
نتایج این مطالعه نشان داد از آنجایی که رشد اقتصادی بوه عنووان
عامل اصلی کنترلکننده انتشار دی اکسویدکربن در ایون منواطق
است .از این رو استفاده از فناوری های تولید انرژی پاک به ویژه در
صنعت برق عالوه بر آثار مهموی کوه در کواهش انتشوار خواهود
داشت ،آثار مثبت اقتصادی را نی موجب میشود .کُلک و پینکس
( ،)Kolk & Pinkse, 2004نیو بوا بررسوی موجوودی انتشوار
گازهای گلخانهای  111شرکت چند ملیتی ،به مطالعه فرصتها و
تهدیدهای بازارهای اقتصادی در مواجهه با سیاسوت هوای تغییور
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اقلیم پرداختند و ضمن بررسی و شناسایی راهبردهای ممکن ،بور
ضرورت انجا اقدا هایی در ویژه بهرهوری از سامانه های انورژی
در این شرکتها تاکید نمودند .جانسون و آرتوس ( & Janssen
 ،)Aarts, 2003ضمن بررسی سیاستهای بینالمللی تغییر اقلیم
بر کشورهای صادرکننده نفت ،به بررسی جایگاه مهوم دو کشوور
عضو اوپک ،ایران و عربستان سعودی ،پرداختنود و توأثیر اجورای
پروتکل کیوتو را بر اقتصاد این کشورها بررسی نمودند .نتایج این
بررسی نشان میدهد که با توجه به اهمیت جایگاه نفتی ایون دو
کشور و وابستگی  81درصدی به درآمدهای نفتی ،این دو کشوور
تمایل چندانی بوه اجورای ایون پروتکول کوه بوا کواهش خریود
سوختهای فسیلی و کاهش درآمدهای نقتی نیو هموراه اسوت،
نداشته باشند .اما از سویی دیگور ،اعموال مشووقهوای موالی در
پروتکل کیوتو برای کشوورهای آسویبپوذیر ازجملوه کشوورهای
عضو اوپک ،فرصتهایی را برای سرمایهگوذاری خوارجی فوراهم
خواهد نمود .نتیجه دیگر این پژوهش نشان داد کوه رویکردهوای
محیطزیستی متفاوتی نسبت به استفاده از انرژیهای تجدید پذیر
به ویژه از اواخر دهه  1331در ایران به وجود آمود ،در حوالی کوه
چنین نگرشی نسبت به تغییر الگوی انورژی در عربسوتان کمتور
مشاهده شده است .از همین رو ،با توجه به این که در حال حاضر
اقتصاد ایران ،اقتصاد مبتنی بر درآمدهوای نفتوی اسوت و بخوش
انرژی به ویژه فرآیند نفت و گاز نقش مهمی در اقتصاد ایران ایفوا
میکنند ،بهگونوهای کوه هور تغییوری بور درآمودهای نفتوی بور
شاخصهای اقتصادی کشور تأثیر میگوذارد .اتکوای انکارناپوذیر
بخشهای مختلف اقتصادی برای تأمین نیازهای وارداتی خود به
درآمدهای حاصل از صادرات نفت حای اهمیت اسوت .در نتیجوه،
اعمال هرگونه سیاست محیطزیستی که درآمدهای نفتی را تحت
تاثیر قرار دهد واجد اثر جدی بور اقتصواد کشوور خواهود بوود؛ از
طرفی بیتوجهی یا کمتوجهی به مسایل محیطزیسوتی و لحوا
نکردن سیاستهای کاهش انتشار گازهای گلخانهای به تخریوب
محیطزیست منجر خواهد شد که این مساله را با پیچیدگی همراه
کرده است .عضوویت ایوران در کنوانسویون تغییورات آبوهووا و
پروتکل کیوتو از یکسو و وابستگی کشور به درآمودهای حاصول
از تولید و فروش نفت از سویی دیگر بررسی این موضو را مهوم
و قابل توجه نموده است .در این پژوهش ،تالش شده تا با معرفی
پیامدهای تغییر آبوهوا ،اقدا هایی که در سطح بینالملل جهوت
مواجهه با این پدیده انجا شده از جمله تدوین کنوانسیون تغییور
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آبوهوووا و پروتکوول کیوتووو بررسووی و مووواردی از کنوانسوویون و
پروتکل در ارتباط با کشورهای صادرکننده نفت تشوریح شود ،در
ادامه ،تأثیر اقدامات مقابلهای بر درآمدهای نفتی ایون کشوورها و
بررسی شاخصهای محیطزیسوتی در دوره اول اجورای پروتکول
کیوتو مورد ارزیابی قرار گرفت .در پایان رویکردهای آب و هوایی
پس از پروتکل کیوتو بیان شد.

اجالس جهانی آبوهوا در سال  1393با هدف بررسوی تغییورات
آبوهوایی ،هم به دلیل طبیعوی و هوم بوه دلیول فعالیوتهوای
انسانی ،تشکیل شد و تغییور آبوهووا را بوه عنووان یوک معضول
جهانی مطرح نمود ( .)Bolin, 2007این اجوالس علموی ،طوی
بیانیهای توجه دولتهای جهان را بوه آن دسوته از فعالیوتهوای
بشری که منجر به تغییراتی در اقلیم جهانی می شدند ،جلب کرد.
با این روند ،کمکم نظریههای تغییور آبوهووا در محافول علموی
مرتبط با موضو جو و گر شدن جهان مطرح شد و مورد بحوث
و بررسوی قرارگرفوت (سوولیمانپوور .)1333 ،سوال  ،1333نقطووه
عطفی در روند پیدایش رژیم تغییر اقلیم بود .در این سال ،هییوت
بینالدول تغییر اقلیم( )3شکل گرفت .این هییت که بوا همکواری
برنامه محیط زیست ملل متحود( )4و سوازمان جهوانی هواشناسوی
بنیان نهاده شد ،بر ل و ایجاد یک چارچوب حقوقی برای پدیوده
تغییر آبوهوا تاکید ویژهای نمود .اولین دستاورد مهم این هییوت،
ارزیابی علمی روند گر شدن جهان بود که نتیجه این ارزیابی در
سال  1331عرضه شد .به دنبال آن ،مجمع عمومی ملول متحود
طی قطعنامهای در دسامبر  ،1331بر شرو گفتوگو پیرامون این
معضل تاکید کرد تا زمینوه تشوکیل کنوانسویون تغییور آبوهووا
فراهم شود .گفتوگوها پوس از شوکلگیوری کمیتوه موذاکراتی
بینالدولی( )1آغاز شد و سرانجا در اجوالس جهوانی ریوو کوه بوا
حضور  198دولوت و بویش از  11سوازمان بوینالمللوی دولتوی و
چندین ه ار سازمان غیردولتی در سوال  1332تشوکیل شود کوه
مهمترین گردهمایی سران کشورها در زمینۀ حفظ محیط زیست و
توسعه پایدار به شمار میرفت ،کنوانسیون تغییر آبوهوا در سوال
 1332منعقد و از  2مارس  1334به اجرا گذاشته شود .ایوران ،در
 13ژوییه  )1398( 1338به عضویت کنوانسیون در آمده است .در
واقع ،این کنوانسیون اولین سوندی اسوت کوه کشوورها را بورای
رسیدگی به مساله تغییر آب وهوا متعهد میکند .لز به ذکر است
که اجالس اعضاء به عنوان عالیترین رکون کنوانسویون اسوت و
متشکل از تمامی اعضوایی اسوت کوه بوه طوور رسومی در موورد
کنوانسیون به توافق رسیده و آن را به تصویب ملوی رسواندهانود.
نقش این رکن ،گسترش و بررسوی اجورای تعهودات کنوانسویون
است .اجالس اعضا به صورت دورهای تعهدات موجود را با در نظر
گوورفتن اهووداف کنوانسوویون ،یافتووههووای علمووی جدیوود و تووأثیر
برنامههای مربوط به تغییر آبوهوایی کشورها بازنگری میکند و
اختیار تصویب تعهدات جدید در قالب پروتکولهوای الحواقی بوه



مواد و روشها

این بررسی با تحلیل مبانی نظری و آمارهای موجود در جهوان و
ایران ،برای ایران به شرح زیر به عمل آمده است.
مبانی نظری شکلگیری کنوانسیون ملل متحد در مواجههه
با تغییر آبوهوا 

پیامدهای تغییرات آبوهووا در دودسوته آسویبهوای مسوتقیم و
غیرمسووتقیم قابوولطبقووهبنوودی هسووتند .آسوویبهووای مسووتقیم،
خسارتهای طبیعی ناشی از تغییرات آبوهوا اسوت کوه اسوتمرار
طبیعی حیات بشری را در زیستبو کرۀ زمین مورد تهدیود قورار
میدهند .خشکسالی ،طوفانهوای دریوایی سوهمگین ماننود بوال
آمدن سطح آب دریاها ،کاهش منابع آب شیرین ،گر شدن هووا،
آتشسوزی جنگلها ،بیابانزایی و مهاجرت ،ازجمله آسویبهوای
مستقیم هستند و منظور از پیامودهای غیرمسوتقیم ،آسویبهوای
اقتصادی ناشی از اجرای تدابیر جامعه بینالمللوی در واکونش بوه
تغییووورات اقلیموووی اسوووت .در سوووال  1311سوووازمان جهوووانی
هواشناسی( ،)2مطالعاتی را در مورد تأثیر دی اکسیدکربن بور جوو و
ارتباط بین گر شدن زمین و گازهای گلخانهای انجا داد .نتوایج
حاصل از این مطالعات ،بر فعالیتهای انسانی که موجب افو ایش
تمرک این گازها در سطح جو میشود ،تاکیود مویکورد .در سوال
 ،1383مجمع عمومی سازمان ملل متحد نی تصمیم به برگ اری
اجالس بینالمللی محیطزیستی گرفت و اولین اجوالس سوازمان
ملل متحد درباره محیط زیست در ژوین  1392در استکهلم برگ ار
شد .این اجالس ،نخستین گا در راسوتای برقوراری رابطوه بوین
حفاظت از محیط زیست و توسعه ،به عنوان محور توسعه پایدار نی
به شمار میرفت .بودین ترتیوب محویط زیسوت وارد دسوتور کوار
بینالمللی شد ( .) Marquina, 2010در واقوع ،ایون اجوالس را
باید نخستین اجالسی دانست که در آن پارادایم «حق برخورداری
از محیطزیست سالم» بهعنوان یکی از بارزترین وجوه نسل سوو
حقوووق بشوور موردتوجووه قوورار گرفووت (ببووران .)1338،نخسووتین
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کنوانسوویون را دارا اسووت ( .)Massai, 2011ذکوور ایوون نکتووه
ضروری است که از سال  1331تاکنون اجالس اعضواء بوه طوور
سالنه در کشورهای مختلف جهان (با عنایت بوه اصول گوردش
جغرافیای متوازن بین قارههوای پونج گانوه) تشوکیل جلسوه داده
است( .)Casper, 2009آخرین اجالس سالنه کنوانسیون در آذر
 11-12( 1333دسامبر  )2114در شهر لیما کشور پرو برگ ار شد.
اهداف و اصول کنوانسیون تغییر آبوهوا

از آنجا که هدف غایی کنوانسیون و اسناد حقووقی مورتبط بوا آن
تثبیت غلظت گازهوای گلخانوهای جوو در سوطحی اسوت کوه از
تداخل خطرناک فعالیتهای بشری بوا نظوا اقلیموی جلووگیری
شود؛ چنین سطحی باید در چارچوب زمانی کافی حاصل شود توا
اکوسیستمها به طور طبیعی با تغییرات اقلیمی موجود سازگار شدند
و اطمینان حاصل شود که تولید مواد غذایی تهدیود نمویشوود و
جریان توسعه اقتصادی در حالتی پایدار امکانپذیر اسوت ( Filo,
 .)2010بوور ایوون اسوواس ،در کنوانسوویون تعوودادی اصووول کلووی
پیری ی شد که به قرار زیر است:
 تغییر آبوهوا مشکل تمامی کشورها است و باید با اشوتراک
مساعی بینالمللی با آن مقابله شود ،
 نسلهای فعلی و آتی در بهره گیوری از اقلویم جهوان حقووق
برابر دارند و نسل حاضر نباید حقوق نسلهوای آینوده را بوه
خطر بیندازد ،
 در مقابله با تغییر اقلیم اصول بور پیشوگیری اسوت و اقودا
عملی نباید موکول به دستیابی به قطعیت مطلق علمی شود ،
 کشورهای توسعه یافته مسئول اصلی تغییر آبوهوا میباشند
و ه ینههای لز جهت مقابله با آن را باید پرداخت کنند .
پروتکل کیوتو

اولین بازنگری در کنوانسویون تغییور آبوهووا ،در موورد کفایوت
تعهدات کشورهای توسعه یافته در سال  ،1331در بورلین انجوا
شد .هییوت هوای حاضور بوه ایون نتیجوه رسویدند کوه تعهودات
کشورهای توسوعه یافتوه بورای کواهش میو ان انتشوار گازهوای
گلخانهای در سال  2111به سطح موجود در سال  ،1331باهودف
دراز مدت کنوانسیون برای جلوگیری از تداخل ضایعات خطرناک
ناشی از فعالیتهای انسانی با سیستم آبوهوایی ،تناسوب نودارد.
کشورهای عضو کنوانسیون با پذیرش توافقنامه برلین و آغاز دور
جدید مذاکرات برای تقویوت تعهودات کشوورهای توسوعه یافتوه،
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تعهدات جدیدی را پذیرفتند .گروه ویژهای که برای این منظور در
توافقنامه برلین پیش بینی شده بود ،پیشنویس پروتکل موردنظر
را به سومین اجالس اعضا در کیوتو ،ژاپن (دسامبر  ،)1339ارسال
نمود (ببران .)1338 ،پویش نوویس پروتکول در سوومین اجوالس
اعضای مورد بحث و بررسی مفصل قرار گرفوت و در نهایوت بوه
تصویب رسید و به مودت یوک سوال جهوت امضوای کشوورها و
اعضای کنوانسیون مفتوح بود .امّوا اجرایوی شودن آن بوه دلیول
اختالفات جدی بین کشورهای مهوم عضوو کنوانسویون چنودین
سال به طول انجامید و سورانجا در تواریخ  18موه سوال 2111
(اردیبهشت  )1334اجرایوی شود .اندرسوون (،)J.W.Anderson
پروتکل کیوتو را شرو ِ اولین تالش جدی جامعوه بوینالملول در
برابر تغییر اقلیم دانست و معتقد است که ایون پروتکول درصودد
است تا نشان دهد که دانشمندان و صاحبنظوران چقودر از درک
واقعیت های سیاره زمین به دور هستند .هوماکنوون 198 ،کشوور
عضو پروتکل هستند .از اهداف اساسوی پروتکول ایجواد سواختار
اجرایی مناسوب بورای حصوول بوه اهوداف کنوانسویون ،تقویوت
تعهدات کشورهای ضمیمه یک کنوانسویون در کواهش انتشوار و
انتقال کمکهای فنی و مالی بوه کشوورهای در حوال توسوعه و
کشووورهایی کووه بووهشوودت متوأثر از آثووار تغییوور اقلوویم هسووتند-
کشورهای مشمول مواد  4/3تا  4/11کنوانسیون اسوت (تهرانوی
ادیب .)1332 ،هر یک از اعضای ضمیمه یک به طور مسوتقل یوا
مشترک توسط پروتکل کیوتو متعهد شدهاند که انتشوار گازهوای
گلخانهای را کاهش دهند بهطوری که می ان انتشوار شوش گواز
گلخانهای کشورهای توسعه یافته در محدوده سوالهوای -2112
 2113به  1/2درصود کمتور از سوطح انتشوار سوال  1331رسود.
تعهدات هر یک از کشورهای توسعه یافته در ضمیمه دو پروتکل
آورده شده است که محدوده این تعهدات از  3درصد کاهش برای
اتحادیه اروپا تا  11درصود افو ایش بورای کشوورهای ج یورهای
کوچک ،نسبت به سطح انتشار سوال  ،1331متغیور اسوت .نکتوه
سیاسی بسیار مهم برای کشورهای در حال توسعه ،در کنوانسیون
تغییر اقلیم و نی در پروتکل کیوتو آن است که آنهوا هویچگونوه
«تعهد کمی و ال ا آور» برای کاهش گازهای گلخانوهای خوود را
نپذیرفتهاند ،بلکه بهطورکلی متعهد میشوند تا برای دسوتیابی بوه
اهداف کلی این معاهده بدون هیچگونه «تعهد کمی بوا چوارچوب
زمانی» کوشند .در حقیقت ،معاهده کیوتو تنها کشورهای صونعتی
را تا قبل از آغاز مرحلوه دو تعهودات خوود ( )2112بوه کواهش

33

پژوهشهای محیطزیست ،سال  ،7شماره  ،41پاییز و زمستان 4315

انتشار گازهای گلخانهای مکلف کرده تا از ارزان ترین امکانات در
جهت اجرای تعهودات خوود بهوره گیرنود .هرچنود کوه در کنوار
راهبردها و تدابیر فوق جامعه بینالملل بوا چوالش جودی روبوهرو
است .چالشی که ناشی از عد جامعیت تدابیر بینالمللی است .در
واقوع از سووویی دولوت امریکووا بووا انتشوار بوویش از  1/4گازهووای
گلخانهای ،عضو پروتکل کیوتو نیسوت و از سووی دیگور ،اسوناد
موجود تمامی دولتهای در حال توسعه را از وظیفه کاهش انتشار
معاف کرده است .این در حالی است که دولتهای در حال توسعه
مانند هند و چین به تنهایی  1/4دیگر از گازهای گلخانهای جهان
را منتشر میکنند و این در حوالی اسوت کوه دولوت امریکوا نیو
همکاری خود را به پذیرش مسئولیت از جانب این دولتها منوط
کرده است (عبدالهی.)1333 ،

غیرضمیمه را شامل شود ،بوه مکانیسوم «توسوعه پواک» تبودیل
میشود و این در واقع تفاوت میان مکانیسوم اجورای مشوترک و
مکانیسم توسعه پاک است .در حقیقت ،این مکانیسومهوا بایود در
جایی انجا شوند که ارزانتر و کمه ینهتر باشند؛ در این صوورت
کشور سرمایهگذار ،از م یت ارزان بودن ه ینوه کواهش و کشوور
می بان نی از دسترسی به منابع موالی و فونآوری لز برخووردار
میشوند .در تجارت انتشار ،کاهش انتشار در کشوورهای صونعتی
میتواند جدا از بحث نو پروژه میان کشورها مبادله شود .با توجه
به این که کشورهای صنعتی تحوت پروتکول کیوتوو متعهود بوه
کاهش انتشار گازهای گلخانهای هستند ،در راستای این تعهودات
اگر کشوری نتواند سهم تعهدات خود را در کاهش انتشار برآورده
نماید ،میتواند از کشورهای صنعتی دیگر که بیش از سهم تعهود
خود کاهش انتشار داشته اند مجوز انتشار را خریوداری نمایود کوه
این موضو را تجارت انتشار میگویند .نظر به این که هدف این
مطالعه بررسی تأثیر کنوانسیون تغییر آبوهوا و پروتکل کیوتو بر
درآمدهای نفتوی کشوورهای صوادرکننده نفوت اسوت ،در اداموه
مواردی از کنوانسیون و پروتکل که به این موضو پرداخته مورد
بررسی قورار مویگیورد و در نهایوت ،مخواطرات ناشوی از تغییور
آبوهوا و آثار مستقیم آن بر بازار صدور نفوت بررسوی مویشوود
(کاربخش.)1331 ،

سازوکارهای پروتکل کیوتو

بررسی و تحلیل تحولت در حوزه تغییر آبوهوا نشوان مویدهود
که در برخی موارد تنها از طریق توافقهای بینالمللوی مویتووان
آثار سیاستهای کاهش انتشار گازهای گلخانوهای را تقلیول داد.
سازوکارهای پیش بینی شده در پیمان کیوتو تا حدودی میتواننود
این خواسته را برآورده سازند .بر اساس این سوازوکارها مویتووان
ه ینههای کلی اجرای تعهدات پیموان کیوتوو و آثوار مسوتقیم و
غیرمستقیم ناشی از اجرای تعهدات کشورهای توسعه یافته را بور
کشورهای در حال توسعه اعم از صادرکننده و یا واردکننده نفوت،
کاهش داد .این سازوکارها برای کشورهای صنعتی این امکوان را
فراهم میآورند تا با تامین منابع مالی طرحهوای کواهش انتشوار
گازهای گلخانهای در سایر کشورها ،تعهدات خود را برای کاهش
انتشار با ه ینه کمتر اجرا کنند.بدین منظور پروتکل کیوتو جهوت
ایجاد ساختار مبتنی بر بازار سه سازوکار زیر را تعبیه نمود:
 اجرای مشترک()8
 سازوکار توسعه پاک()9
 تجارت انتشار()3
مکانیسم «اجرای مشترک» کشورهای صنعتی را قادر مویسوازد
تا با همکاری یکدیگر در قالب پروژههای مختلف ،اهوداف کموی
کاهش انتشار گازهای گلخانهای در کشور خوود را توامین کننود.
این مکانیسم بر مبنای پروژههای قابل اجرا در کشورهای ضمیمه
یک کنوانسیون است که البته ه ینه هر پروژه و ه ینه تما شده
کاهش هر تن کربن میتواند متفاوت باشد.
چنانچه این همکاری ،کشوورهای در حال تووسعه یا کشوورهوای

موارد تأثیرگذار کنوانسیون و پروتکل بر بازار سوختهای
فسیلی

پروتکل کیوتو در ماده  3/14و  2/3بر تعهدات کشورهای توسوعه
یافته در تامین کموکهوای موالی و فنوی و انتقوال فنواوری بوه
کشورهای در حال توسعه به ویژه کشورهای مذکور در ماده  4/3و
 4/3کنوانسیون و نی کشورهای آسیبپذیر از اقدا های مقابلهای
کشورهای توسعه یافته که کشورهای تولید و صادرکننده نفوت را
نی شامل میشود ،تاکید داشته است .عالوه بر توجه ویژهای کوه
کنوانسوویون بووه وضووعیت کشووورهای در حووال توسووعه ،از جملووه
کشورهای صادرکننده نفت ،مبذول داشته پروتکل نی با پرداختن
به این مساله اهمیت آن را در سطح بینالمللی پررنگتور نمووده
است .مواد  2/3و  3/14پروتکل این موضو را بررسی کوردهانود
(پاک پیمان .)1333 ،به این ترتیب ،مشخص میشود که جامعوه
بینالمللی ) (IEAضمن آن که درصدد است تا آثوار سووء تغییور
آبوهوا را از طریق یک معاهده بینالمللی کنوانسیون و پروتکول
الحاقی آن به حداقل ممکن برساند ،به صورت همزمان به تاثیرات

ارزیابی پیامدهای اقتصادی -محیطزیستی گرمایش جهانی با تاکید بر دستاوردهای اجرای پروتکل کیوتو ...

سوء اجرای سیاستهای کواهش انتشوار گازهوای گلخانوهای بور
کشووورهووای در حووال توسووعه ،در ایوون جووا کشووورهای تولیوود و
صادرکننده نفت ،کامال واقف است و با توجه به تمهیداتی کوه در
مواد مختلف کنوانسیون و پروتکل برای این کشورهوا اندیشویده،
به نظر میرسد سعی در کنترل و کاهش این آثار سوء نی دارد.
یافتهها
دستاوردهای اقتصادی -محهی زیسهتی اجهرای پروتکهل
کیوتو

همانگونه که پیشتر به آن اشاره شد ،برابر با پیشبینیهای
هییت بینالدولی تغییر آبوهوا ،تغییر اقلیم به دگرگونیهای
زیادی در زمین منجر میشود که هر یک از این دگرگونیها،
عواقبی را به همراه دارد .این عواقب در نظا های اقتصادی و
اجتماعیِ کشورهای در حال توسعه که ساختار تشکیالتی و
اقتصادی ضعیفتری دارند ،آسیبپذیرتر و کمترین توانایی را
برای انطباقپذیری نسبت به آثار تغییر آبوهوا دارند .یک گروه از
این کشورها ،کشورهای تولیدکننده و صادرکننده نفت میباشند
که بر اساس سیاستهای مندرج در پروتکل کیوتو(که خواهان
کاهش هیدروکربنها است) با کاهش درآمدهای نفتی ،به لحا
اقتصادی از گرمایش جهانی متاثر خواهند شد .از سویی دیگر،
بال آمدن سطح آب دریاهای آزاد و به مخاطره افتادن تاسیسات
نفتی و اسکلههای بارگیری و صدور نفت ،طوفان و سیلهای
سهمگین که منجر به تخریب تاسیسات استخراج نفت میشود،
بال آمدن آب دریاها و اقیانوسها در نقاطی از جهان که محل
تحویل نفت کشورهای نفتخی است ،اف ایش ارتفا آب در
سطح بینالمللی و در معرض تهدید قرار گرفتن بندرها و
اسکلههای دریافت نفت و تاسیسات و پالیشگاههای ب رگ را
باید ازجمله تهدیدهای محیطزیستی ناشی از تغییر آبوهوا در
این کشورها نامید ( .)Braten,2007موارد اشاره شده بخشی از
پیامدهای تغییر آبوهوا است که صنعت نفت و کشورهایی که
اقتصادشان به این ماده وابسته است را تهدید میکند .هر چند ،در
برخی از کشورهای صادرکننده نفت ،کاهش درآمدهای نفتی
نسبت به آثار زیانبار آبوهوا بر بخشهای دیگر از اهمیت
کمتری برخوردار است؛ بنابراین در این کشورها خطرات زیانهای
درآمدی ناشی از تغییرات آبوهوا مهمتر از زیانهای درآمدی
ناشی از تغییر قیمت نفت خواهد بود .بنابراین ،حمایت از

33

سیاستهای کاهش انتشار و استفاده از فناوریهای مناسب جهت
تعدیل تغییرات آبوهوا مورد توجه این دسته از کشورها هست.
برای مثال ،منطقه آسیای خشک و نیمهخشک که شامل
کشورهای عمده صادرکننده نفت در خاورمیانه است در مقابل آثار
تغییر آبوهوا ،به دلیل کمبود منابع آبی و غذایی ،به می ان بسیار
بالیی آسیبپذیرند .مدلهای اقتصادی پیشبینی کرده بودند که
با اجرای پروتکل ،در ایران با فرض کاهش  1درصدی درآمد
حاصل از فروش نفت ،بهطور متوسط ،سالنه  21/1درصد از
تولید ناخالص کاسته خواهد شد که این کاهش اثر نامطلوب خود
را بر مصرف بخش خصوصی ،سرمایهگذاری ثابت ناخالص و
واردات خواهد گذارد؛ بهگونهای که مصرف بخش خصوصی نی
سالنه  2/43درصد ،سرمایهگذاری  2/13درصد و واردات 2/12
درصد کاهش خواهد یافت که در مجمو با توجه به روند
اف ایشی جمعیت ،کاهش بیشتری در درآمد ملی سرانه و سایر
مؤلفههای اندازهگیری رفاه به وجود خواهد آمد .با فرض کاهش
 11درصدی درآمد حاصل از فروش نفت این شاخصها بدتر
شدن اوضا اقتصادی و رفاه عمومی را نشان میدهد؛ یعنی
سالنه  2/33درصد از تولید ناخالص کاسته خواهد شد که این
کاهش اثر نامطلوبتر خود را بر مصرف بخش خصوصی،
سرمایهگذاری ثابت ناخالص و واردات خواهد گذارد و مصرف
بخش خصوصی نی سالنه  2/83درصد در سال ،سرمایهگذاری
 2/23درصد و واردات  2/21درصد کاهش خواهد یافت که
درمجمو  ،با توجه به روند اف ایش جمعیت ،کاهش بیشتری در
درآمد ملی سرانه و سایر مولفههای اندازهگیری رفاه خواهد
گذاشت (محمدباقری .)1333 ،از سویی،کشورهای ضمیمه یک
نی در راستای کاهش انتشار و بر طبق برنامهای که اتحادیه اروپا
در دهه  1331پیشنهاد داد ،سیاست «جانشینی حاملهای انرژی،
رویآوری و سرمایهگذاری در جهت استفاده از انرژیهای تجدید
پذیر» را در پیش گرفتند که به طبع بر قیمت و مصرف نفت
تأثیرگذار است ( .)Braten, 2007با تصویب پروتکل کیوتو،
پیشبینی شده بود که بهطورکلی در سطح جهان حدود  11درصد
از مصرف انرژی در سال  2131کاهش یابد .به این ترتیب که
اگر فرض شود بدون در نظر گرفتن اقدا های محیطزیستی
مصرف انرژی جهان در سال  2131به می ان  19/1گیگا تن
معادل نفت خا باشد ،با برقراری ال امات محیطزیستی و پروتکل
کیوتو این رقم باید به  11/2گیگا تن معادل نفت خا کاهش
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مییافت .همچنین ،می ان انتشار دیاکسیدکربن در سال 2131
نسبت به سال  1331حدود  3گیگا تن کاهش خواهد یافت و در
حالتی که پروتکل کیوتو در حالت اجرایی قرار نگیرد ،می ان
انتشار ،حدود  21درصد بیشتر خواهد بود؛ به عبارت دیگر ،با
اجرایی شدن پروتکل کیوتو از سال  1331تا سال  2131بهطور
متوسط سالنه  1/3درصد به تراکم گاز دیاکسیدکربن در جو
زمین اف وده میشود و اگر هیچگونه ال ا محیطزیستی برقرار
نباشد ،نرخ اف ایش تراکم دیاکسیدکربن بهطور متوسط 1/3
درصد در هرسال خواهد بود .سیاست دو بر اساس فرضیه
«پناهگاه آلیندگی» شکل گرفت .از آنجا که ه ینه تولیدات
مربوط به صنایع آلینده در کشورهای متعهد و پیشرفته
اف ایشیافته و در مقابل ،تولید این کالها در کشورهای در حال
توسعه نفتی به دلیل وجود م یت نسبی در دارا بودن انرژیهای
تجدیدناپذیر و عد تعهد کاهش انتشار ،اف ایش مییابد .با توجه
به این که مفاد کنوانسیون تغییر آبوهوا و پروتکل کیوتو هر دو
بهطور موکد کشورهای ضمیمه یک کنوانسیون و ضمیمه دو
پروتکل را مسبب عمده کنونی تغییر آبوهوا میدانند و برای
کشورهای در حال توسعه تعهداتی قایل نشدهاند ،طبیعی است که
فرایند فوق در بلندمدت ،اقتصادهای نفتی را ج ء کشورهای با
آلیندگی بال تبدیل کرده و در نهایت اینکشورها نی چون
کشورهای پیشرفته آلینده امروز ،متعهد به کاهش انتشار خواهند
شد .فرایند فوق ،این امکان را به کشورهای توسعه یافته میدهد
تا عملیات و فرایند تولید صنایع آلینده خود را از کشورهای
توسعه یافته به کشورهای در حال توسعه منتقل نمایند و آنها را
به پناهگاهی برای جذب صنایع آلینده تبدیل کنند (درگاهی و
بهرامی )1331 ،همچنین این کشورها را در آینده به منبع مهم

اف ایش گازهای گلخانهای تبدیل نمایند .شکل ( 1و  ،)2روند
انتشار دیاکسیدکربن ناشی از مصرف انوا سوختهای فسیلی را
در سالهای 1331-2112نشان میدهد .در حالی که ،کشورهای
ضمیمه یک عضو پروتکل روند کاهشی در تولید گاز
دیاکسیدکربن را طی کردهاند،کشورهای غیرضمیمه با توجه به
نداشتن تعهدی در قبال این پروتکل ،رشد ف ایندهای در تولید این
گاز را داشتهاند .نکته دیگری که باید بدان اشاره کرد ،می ان تولید
این گاز در بین کشورهای ضمیمه و غیرضمیمه میباشد .در
حالی که کشورهای متعهد سهم  3میلیون تنی را در انتشار دارند،
این می ان در کشورهای غیرضمیمه به بیش از  19بیلیون تن
رسیده است .بر اساس این شکل ،در حالی که می ان انتشار
توسط کشورهای ضمیمه یک  %1.1کاهش یافته است،
کشورهای غیرضمیمه تا  %3.1رشد را داشتهاند .می ان انتشار در
سال  1.4، 2112گیگاتن اف ایش یافته است که این اف ایش
بیشتر توسط کشورهای غیرضمیمه صورت گرفته است .در واقع
 %11از انتشار این گاز توسط این کشورها صورت گرفته است .در
حالی که در همین سال ،انتشار سوختهای فسیلی در بین
کشورهای عضو پروتکل کیوتو به  %14پایینتر از سال 1331
رسیده است که در این بین سهم کشورهای اروپایی انتشار %3
پایین تر از سطح  1331بوده است.
جمهوری اسالمی ایران نی یکی از ده کشور جهان از لحا
مصرف بالی مواد نفتی بوده است (شکل  )3و در میان
کشورهای اوپک نی بیشترین می ان مصرف انرژی را دارا
میباشد .بهطوریکه ،میان کشورهای اوپک ،ایران پس از قطر
دومین تولیدکننده دیاکسیدکربن است؛ اما در سطح جهانی بین
سالهای  ،2111-2113رتبه دهم تولیدکننده گازهای گلخوانهای

شکل ( :)1روند انتشار دیاکسیدکربن ( ( )1991-2113منبع :گزارش()2115 ،IEA)9
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شکل ( :)2روند انتشار گاز  CO2در کشورهای ضمیمه و غیر ضمیمه پروتکل کیوتو
به تفکیک سوخت مورد استفاده (منبع :گزارش)2115، IEA

شکل ( :)3ده کشور اول منتشرکننده دیاکسیدکربن ()2112-2113
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را به خود اختصاص داده بوود .طوی ایون سوال ،دی اکسویدکربن
سرانه منتشره در ایران حدود  1.34تن بوده که از متوسط سوطح
انتشار جهانی بیشتر است .نکتهای که باید بدان اشواره کورد ایون
است که ارتقای جایگاه ایران از رتبه دهم به رتبوه ششوم جهوان
طی سالهای  2113-2113است .در حالی کوه ،در سوال 2112
ایووران بووا  %1سووهم ،رتبووه هجوودهم جهووان را در انتشووار گوواز
دی اکسیدکربن داشته است .همچنین مقایسوه میو ان انتشوار در
ایران با کشورهای دیگر نشاندهنده سطح بالی نسبت انتشار به
تولید ناخالص داخلی است .بر اساس آمار موجود کشور ایوران ،در
حال حاضر حدود  1/1درصد تولید ناخالص جهوانی را بور عهوده
دارد .ایوون در حووالی اسووت کووه سووهم ایووران از انتشووار گازهووای
گلخانهای در حدود  2.1درصود اسوت کوه بیوانگر انتشوار بوالی
گازهووای گلخانووهای بووه ازای تولیوود ناخووالص داخلووی موویباشوود
(عباسپور و همکاران .)1338 ،رابطه مستقیمی بین تولید ناخوالص
داخلی کشورها و می ان انتشار گازهای گلخانهای دیده مویشوود.
ایوون اموور در ویووژه تمووامی ده کشووورهای اول منتشوورکننده
دیاکسیدکربن به ج جمهوری اسالمی ایران کامال صادق است.
در ایران همانطور که اشاره شد ،این شاخص ،رونود معکوسوی را
نشان میدهد که بیانگر ل و کارایی فناوریهای تولید و مصورف
انرژی است .بر مبنوای دوموین گو ارش ملوی تغییور آبوهووا ،از
مجمو  391میلیون تن دی اکسیدکربن تولید شوده در کشوور در
سال  339 ،2111میلیون تن متعلق به بخوش انورژی اسوت کوه
نشان میدهد بیش از  31درصد انتشار دی اکسویدکربن کشوور از
این بخش است .از این می ان 334 ،تن به دلیل احتراق سوخت و
 33میلیون تن ناشی از سوزاندن گازهای هموراه( )11بووده اسوت.
می ان انتشار دی اکسیدکربن در بخش انرژی در سوال  ،2111بوا
رشدی تقریبا دو برابری ،به  832میلیون تن رسیده است که 811
میلیون تن آن ناشی از احتراق سوخت و  32میلیون تن به واسطه
سوزاندن گازهای همراه بوده است .بر اساس ایون آموار و ارقوا ،
چنانچه می ان انتشار گازهای گلخانهای در صنعت نفت با هموین
روند ادامه یابد و از طرفی بوا شورو دوره دو اجورای پروتکول،
رویکرد بخشی که بر اساس کواهش انتشوار در بخوشهوایی بوا
بیشترین می ان انتشار گازهای گلخانهای است ،جای آن را بگیرد
آسیبپذیری کشور در مواجهه با تعهدات احتمالی کاهش انتشوار
در بخش انرژی محتمل است .با این حال ،سوازوکارهای موجوود
در پروتکل کیوتو ،فرصتهای بسیار قابولتووجهی را بورای ایون

کشورها از جمله ایران فراهم مویآورد توا در ازای موقعیوتهوای
ارزانقیمت و کمه ینه کاهش انتشار گازهای گلخانوهای کوه در
اختیار کشورهای صنعتی میگذارد ،از فنواوری و مسواعدتهوای
مالی فراوانی برخوردار شوند .جموعآوری و ذخیورهسوازی کوربن،
استفاده از دی اکسیدکربن در بازیافت نفت ،متنو سواختن منوابع
اقتصادی کشور ،تولید انرژی از منابع تجدیدپذیر ،بهبود و توسوعه
زیرساخت گاز و سرانجا پروژههایی که مصارف داخلوی نفوت را
کوواهش داده و ظرفیووت صووادراتی آن را اف و ایش دهنوود ،فووراهم
میسازد.
از آنجایی که می ان انتشار گازهای گلخانهای به تنهایی نمیتواند
به عنوان شاخصی مناسب جهت مقایسه می ان نشور کشوورهای
مختلف محسوب شود ،بدینمنظور شاخصهوای متعوددی بورای
مقایسووه نشوور گازهووای گلخانووهای ارای وه شووده اسووت .شوواخص
 ،)11(CO2/TPESشووووووواخص  )12(CO2/POPو شووووووواخص
 )13(CO2/GDPاز جمله این شاخصها هسوتند .از ایون رو بورای
ارزیابی دستاوردهای اجرای پروتکول کیوتوو در دوره اول آن ،توا
سال  ،2112به مطالعه این شاخصها در سطح جهانی ،کشورهای
ضمیمه یک ،غیرضمیمه و جمهوری اسالمی ایران پرداخته شود.
از اینرو ،ضمن معرفی به بررسی این شاخصها طی سوالهوای
 1391تا  2112پرداخته شده است .شاخص  ،CO2/TPESبیانگر
می ان نشر گازهای گلخانوهای معوادل دیاکسویدکربن بوه ازای
عرضه کل انرژی اولیه در کشور است .هر چه مقدار این شواخص
در یک کشور کمتر باشد ،بوه مفهوو انتشوار پوایینتور گازهوای
گلخانهای به ازای عرضه کل انرژی اولیه است .شکل ( ،)4رونود
این شاخص را نشان میدهد .در سطح جهوانی ،ایون شواخص در
سال  1331در بیشینه مقدار خود بوده ولی به تودریج و بوا شویب
آرامی کاهش یافته است .روند ن ولی این شواخص در کشوورهای
ضمیمه یک پروتکل ،از اجرای پروتکل در این کشوورها حکایوت
دارد .در حالی که در کشورهای غیرضمیمه میتوان ایون رونود را
معکوس و به صورت صعودی مشاهده نمود کوه حواکی از عود
کنترل می ان انتشار گازهای گلخانهای توسط این کشورها اسوت.
به ویژه این که ،مقدار این شاخص در این کشوورها بوه میوانگین
جهانی بسیار ن دیک است .در واقع ،نشوان از سوهم بیشوتر ایون
کشورها در میانگین جهانی را دارد .در جمهووری اسوالمی ایوران
نی  ،این روند با نوساناتی همراه بوده و در فاصوله زموانی اجورای
پوروتکل کیوتوو به تدریج روند صعودی داشته ،بهطوریکه مقدار
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ایران با کشورهای ضمیمه یک و دو است توا در قالوب سوازوکار
توسعه پاک با کشورهای صنعتی در جهت تأمین منوافع ملوی بوه
اجرا در آید.

شکل ( :)4شاخص CO2/TPES

(منبع :گزارش )2115 ،IEA

شکل ( :)5شاخص CO2/POP

(منبع :گزارش )2115 ،IEA

شکل ( ،)1شاخص  CO2/POPرا نشان میدهود .ایون شواخص،
بیانگر سرانه نشر گازهای گلخانهای است .بدین مفهو که می ان
انتشار گازهای گلخانهای هر کشور به ازای جمعیت جهانی ارایوه
شووود .در بررسووی رونوود جهووانی از سووال  1391تووا  2111رونوود
یکنواختی و پس از آن به تدریج رونود صوعودی داشوتهانود .ایون
شاخص ،در کشورهای ضمیمه یک از سال  1331روند ن ولوی را
سپری میکننود ،در حوالی کوه در کشوورهای غیرضومیمه رونود
صعودی را تا سال  2112نشان میدهد .در ایران نی این شاخص
به سرعت روند صعودی داشوته اسوت .شواخص  CO2/GDPبوه
عنوان سومین و کلیدیترین شاخص در تصمیمگیریها در شکل
( ،)8آورده شده است .این شاخص ،بیوانگر میو ان نشور گازهوای
گلخانهای به ازای تولید ناخالص ملی هر کشوور اسوت .هرچقودر
این شاخص بیشتر باشد ،نشاندهنده حجم بیشتر بوه ازای واحود
تولید است .در حالی که این شاخص در هر سه مقیواس جهوانی،
کشورهای ضمیمه یک و غیرضومیمه رونود یکنوواختی را نشوان
میدهد .ولی ،کشورهای صنعتی ضمیمه یک پروتکل ،نسبت بوه
کشووورهای در حووال توسووعه غیرضوومیمه ،مقووادیری پووایینتوور از
میانگین جهانی را نشان میدهد .در ایران نیو ایون شواخص بوه
سرعت روند صعودی خود را طی نموده اسوت .در واقوع ،بررسوی
این شاخصها نشان میدهد که کشور موا در حوال حاضور جو ء
کشورهای عمده در انتشوار گازهوای گلخانوهای اسوت کوه ایون
موضو اهمیت تدوین و اجرای برنامهای جامع را در ویژه کنتورل
انتشار گازهای گلخانهای به ویژه در بخوش انورژی کشوور خواطر
نشان میکند .همچنین ،ضرورت استفاده از فرصتهای همکاری

شکل ( :)6شاخص های CO2/GDP

(منبع :گزارش )2115 ،IEA

وضعیت ایران با کشوورهای همسوایه در هور سوه شواخص نیو
بررسی و نتایج آن در شکلهای ( 9تا  ،)3نشان داه شوده اسوت.
همانگونه که مالحظه میشود ،کشورهای همسایه نی به لحوا
هر سه شاخص وضعیتی مشابه ایران را دارند .ایون کشوورها کوه
همگووی از تولیدکننوودگان نفووت در جهووان هسووتند ،در گووروه
کشورهای غیرضمیمه قرار دارند که در دور اول اجورای پروتکول
کیوتو تعهدی نداشتند .بررسوی نمودارهوا نشوان از عود کنتورل
دیاکسیدکربن منتشرشده توسط این کشورها بهویژه در میوادین
نفتی و گازی دارد ،به گونهای که شاخصها تا سوال  2113رونود
صعودی را نشان میدهد .شواخص سورانه نشور دیاکسویدکربن
نسبت به جمعیت ،طی سوالهوای  1391توا  2111در دو کشوور
عربستان و امارات متحده عربی یوک جهوش صوعودی را نشوان
میدهند که علل آن در ارتباط با تغییرات نرخ رشد جمعیوت ایون
دو کشور (عربستان1.3 :درصد و امارات متحده عربی 1.1 :درصد)
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طی این سالها بوده است.

شکل ( :)2مقایسه شاخص های  CO2/GDPدر میان
کشورهای خاورمیانه
شکل ( :)7مقایسه شاخص  CO2/TPESدر میان
کشورهای خاورمیانه

رویکردهای آبوهوایی پس از پروتکل کیوتو

این پروتکل در برآورده نمودن اهداف کاهش ،نقاط قوت و
ضعفی داشته است .عمدهترین نقاط قوت پروتکل کیوتو به
سازوکارهای انعطافپذیر بازاری آن مربوط میشود که بهمنظوور

شکل ( :)9مقایسه شاخص  CO2/POPدر میان کشورهای خاورمیانه

حداقل نمودن ه ینههای کاهش انتشار تعبیه شده اسوت کوه بوه
کشورهای متعهد اجازه میدهند ،اهداف کاهش انتشار خوود را در
هوور جووا کووه حووداقوول ه ینووه را دارد ،محقووق نماینوود .در میووان
سازوکارهای مبتنی بر بازار پروتکل کیوتو تاکنون سازوکار توسعه
پاک توانسته به عنوان اب اری که مشوارکت کشوورهوای در حوال
توسعه غیر ضمیمه را در تأثیرگذاری بر فعالیتهای کاهش انتشار
کشورهای توسعه یافته عضو ضمیمه یک در نظر دارد ،به صوورت
مطلوب عمل نموده و در کنوار هودف کواهش انتشوار گوازهوای
گلخانهای ،اهداف توسعه پایدار را نی در این کشورها دنبال نماید
(.)Chichilinisky, 2009
با وجود این نقاط قوت ،ضعفهایی را نی میتوان برای این نظا
برشمرد .عد حضور کشورهای با آلینودگی بوال ماننود چوین و
آمریکا در تعهدهای کاهش انتشار از جمله ضوعفهوای پروتکول

کیوتو است .همچنین ،این پروتکل انگی ه کافی برای اسوتفاده از
فنّاوری های ب رگ مقیاس با کربن پایین را ایجاد نکرده که علت
این امر ،کوتاه مدت بودن اهداف کاهش انتشوار در قالوب کیوتوو
است .استنادِ منتقدان این پروتکل ،به آمارها و پژوهش های انجا
شده در این زمینه است .بهطوریکه ،گِلن پیترز ()Glen Peters
دانشمند نروژی و یکی از اعضای گروه پژوهشی بینالمللوی کوه
وظیفه بررسی و تحلیل سالنه آلینودههوای جووی را بور عهوده
گرفته است ،در تحقیقات خود نشوان دادنود کوه در سوال 2113
بیش از  33/3میلیارد تن گاز دی اکسیدکربن به جو زمین ت ریوق
شده است .می ان تولید این گاز نسبت به سال  2/1 ،2112درصد
اف ایش یافته است که این موضو به معنوی تولیود  993میلیوون
تن گواز دی اکسوید بیشوتر در مقایسوه بوا سوال گذشوته اسوت.
همچنین ،بررسیها نشان داده اسوت در صوورتی کوه کشوورهای
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اتحادیه اهداف پروتکل کیوتو را به طور کامل اجورا کننود ،میو ان
انتشار گاز  CO2جهان سالنه  231میلیون تن در سوال کواهش
خواهد یافت که منتقدان معتقدند که این اقدا هوا توأثیر چنودانی
برای حفاظت از جو جهان نخواهند داشوت .زیورا ،توسوعه سوریع
اقتصاد قواره آسویا منجور بوه افو ایش انتشوار گواز  CO2شوده،
به گونه ای که در سال  2131سهم این قاره در انتشوار گواز CO2
جهوان از  18بوه  13درصوود افو ایش خواهود یافووت .بور اسوواس
برآوردهای آژانس بینالمللی انرژی جهان در کشور چوین میو ان
انتشار این گاز از  3/3در سال  2113به  1/9میلیارد تون در سوال
 2121اف ایش پیدا خواهود کورد کوه بیشوترین سوهم را در ایون
اف ایش نیروگاه های برق خواهند داشت که سوخت اصلیشوان را
زغال سنگ تشکیل میدهد .به عبارت دیگر ،منتقدان این پروتکل
معتقدند که این پیمان چندان دورنگر نیست .دیگر پوژوهشهوا از
جمله روزن( ،)Rosen, 2015با بررسی جوانوب مختلوف اجورای
پروتکوول کیوتووو ،آن را یووک تصوومیم اشووتباه و شکسووت خووورده
میداند .ایشان به استناد گو ارش هییوت بوینالودول تغییوراقلیم
( ،)2114که در آن تغییراقلیم فرایندی اجتنوابناپوذیر و غیرقابول
بازگشت معرفی شوده ،اذعوان مویکنود کوه پروتکول کیوتوو در
ماموریت اصلی خود که کاهش انتشار بوده شکست خورده است.
با این حال ،با توجه به این که دوره اول تعهد پروتکول کیوتوو در
سال  2112به اتما رسیده است ،کشورها در جلسه  19اعضا کوه
در شهر دوربان افریقای جنوبی برگ ار شود ،ایون پروتکول را بوه
مدت  1سال دیگر تمدید کردند .هر چند ،در دوره جدید مذاکرات
نی پیشنهاد هایی مبنی بر اجرای پروتکل بوا رویکردهوای جدیود
مطرح شد که بین پیشنهاد های مختلوف ،رویکورد بخشوی موورد
توجه قرار گرفت .در واقع دیدگاه مشوترک تموامی پیشونهادهای
نظا آبوهووایی بعود از  ،2112تعریوف اهوداف کواهش انتشوار
به صورت بخشی بود که میتواند کشورهای در حال توسعه را نی
وارد تعهدهای کاهش انتشار نماید؛ زیورا متوسوط انتشوار سورانه
گازهای گلخانهای در کشور چوین حودود  9/2تون بوا یوک رونود
اف ایشی است ولی سرانه انتشوار اروپواییهوا حودود  9/1تون بوا
یکروند ن ولی می باشد .بنابراین ،بدون تعهد کشورهای در حوال
توسعه مانند چین و هند برای دور جدید مذاکرات در زمینه مبارزه
با پدیده تغییر آبوهوا میسور نخواهود بوود .در نگورش بخشوی،
تعهدهای کاهش انتشار در سطح بخشهای آلوودهکننوده خواص
تعریف شده و بهکول کشوور تعمویم داده نمویشوود ( & Aldy
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 .)Robert, 2009در واقوع ،ایون رویکورد یکوی از راهحولهوای
ممکن برای بر طرف کردن نقص تالشهای جامع مهوار انتشوار
گازهای گلخانهای از طریوق مشوارکت رو بوه افو ایش کشوورها
هستند که نگرانیها در مورد رقابتپذیری بینالمللوی را کواهش
داده است و مشوکل نشوت کوربن را نیو موورد شناسوایی قورار
موویده ود .بنووابراین ،بیشووتر نتووایج حاصوول از تحقیووق بوور روی
رویکردهای گوناگون ،به کارگیری رویکرد بخشی را در نظا آینده
آبوهوایی به عنوان راهحلی مطلوب میداننود .مجوامع اقتصوادی
بیان میکنند که رویکردهای بخشی دوموین گ ینوه برتور بورای
فعالیتهای کاهش انتشار در کل اقتصاد با توجه بوه صورفههوای
اقتصادی هستند .بعضی از اقتصاددانان معتقدند رویکورد بخشوی،
رویکردی جامع است که کلیه منابع و چاهکهای انتشار گازهای
گلخانووهای در زیوور بخووشهووای مربوطووه را در برموویگیوورد،
انعطافپذیری کاهش انتشار را در بخشهایی که با حداقل ه ینه
انجا می شوند ،مجاز میداند و از نشت کربن جلوگیری میکنود.
البته مانند هر رویکرد و نظا دیگری ،رویکرد بخشوی نیو دارای
معایب و م ایایی است .از این رو چنان که بر اعمال رویکردهوای
بخشی به عنوان رویکرد غالب در نظا آینوده آبوهووایی توافوق
وجود داشته باشد ،باید مقررات مربوط به آن ها توسعه یافتوه و در
صورت امکان اشکالت آن نی برطرف شود (.)Ott, 2007
بحث و نتیجهگیری 
تغییرات آبوهوا را میتوان ب رگ ترین چالش محیطزیستی قورن
بیست ویکم نامید و کنوانسیون تغییر آبوهوا به عنوان یک پیمان
بینالمللی و بهترین اب ار جهت کنترل و تثبیوت انتشوار گازهوای
گلخانهای و نی بررسی آسیبپذیری کشوورهای جهوان در قبوال
تغییرات اقلیمی قلمداد نمود .در واقع ،کنوانسیون تغییور آبوهووا،
اصول راهنما و چارچوب کلی یوک سوازوکار سیاسوی و حقووقی
بینالمللی را به منظور اقدا جامعه جهانی بورای مقابلوه بوا تغییور
آبوهوا تعیین نمود .پروتکل کیوتو نی در ادامه کنوانسیون به طور
دقیق می ان تعهد کموی و الو ا آور کشوورهای صونعتی را بورای
کوواهش انتشووار گازهووای گلخانووهای در چووارچوب زمووانی ویووژه
مشخص کرده است .این پروتکل کشورهای توسعه یافته (موسو
به کشورهای ضمیمه یوک) را متعهود سواخته توا میو ان انتشوار
گازهای گلخانهای رابوین دوره  2113توا  2112بوه میو ان %1.2
نسبت به سال پایه  1331کواهش دهنود .همچنوین ،کشوورهای
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توسعه یافته صنعتی را مل به فراهم ساختن منابع مالی و انتقال
فناوری به کشورهای در حال توسعه ،به منظور تقویت توان علمی
و مالی این کشورها برای کاهش عوارض ناشی از تغییر آبوهووا
کوورده اسووت .ایوون پروتکوول ،بوورای کشووورهای در حووال توسووعه
هیچ گونه تعهود کموی و الو ا آوری را در زمینوه کواهش انتشوار
گازهای گلخانهای در نظر نگرفته ،بلکه حق کشوورهای در حوال
توسعه را در دستیابی به توسعه اقتصادی و امحوای فقور کوه بوه
ناگ یر موجب اف ایش گازهای گلخانهای در این کشوورها اسوت،
در این معاهده به رسمیت شناخته شده اسوت .در واقوع ،پروتکول
دستیابی و ارتقای «توسعه پایدار» را محور و راهبورد اصولی کوار
خود قرار داده است .نتایج این پژوهش که با بررسی شاخصهای
معیار در ارتبواط بوا گرموایش جهوانی و میو ان انتشوار گازهوای
گلخانهای در سطح جهانی ،کشورهای ضمیمه یوک ،کشوورهای
غیرضمیمه و هومچنوین بررسوی ایون شواخصهوا در جمهووری
اسالمی ایوران انجوا شود ،نشوان داد کوه در دوره اول اجورای
پروتکل ،کشورهای صنعتی با در نظر گرفتن سیاستهای مختلف
اقتصادی و محیطزیستی سعی در انجا تعهدات خود کردند و بوا
وجووود آن کووه کشووورهای در حووال توسووعه ،از جملووه جمهوووری
اسالمی ایوران ،هویچ گونوه تعهودی در راسوتای کواهش انتشوار
گازهای گلخانوهای نداشوتهانود .اموا ،شواخصهوای اقتصوادی و
همچنووین جایگوواه ایووران در رتبووهبنوودی جهووانی انتشووار گوواز
دیاکسیدکربن ،اهمیت تدوین و اجرای برنامهای جامع را در ویژه
کنترل انتشار گازهای گلخانهای بهویژه در بخش انرژی کشوور را
خاطر نشان میکند .هر چند در دور جدید موذاکرات کوه اجورای

پروتکل را برای یک دوره  1ساله دیگر تمدید نمود ،با اسوتفاده از
رویکرد بخشی سعی در متعهود نموودن کشووهای نوظهوور و در
حال توسعه نی کردند .از سویی دیگر ،سیاستها و اقدا هایی که
برای کشورهای ضمیمه یک کنوانسیون جهت عمل به تعهودات
کاهش انتشار آن ها تعریف شده است (اقدامات مقابلهای) به علوت
کواهش در تقاضوای نفووت منجور بوه کوواهش درآمودهای نفتووی
جمهوری اسالمی ایران میشود .از این رو لز اسوت کشوورهای
صادرکننده نفت ازجمله ایران با اتخاذ بسترهای لز برای جذب
پروژههای مکانیسم توسعه پاک ،بهبود سیاستهای انرژی کشور،
تنو بخشی به درآمدهای اقتصاد و جلوگیری از ایجاد ظرفیتهای
جدیوود در تولیوود نفووت ،شوورایط لز بوورای بووه حووداقل رسوواندن
ضررهای پروتکل کیوتو را فراهم آورند
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