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 عنوان پنل  ：                              فرونشانی کربن و کاهش نشر  

    ۲0۲0چشم  انداز اجرای پیمان پاریس در 

 و روند توجیه پذیری  روش های مقابله با گرمایش زمین و تغییر اقلیم

 

 سخنرانان : 

 خانم مهرنوش قبادی  

  و نظارت طرح ها مشاور های شرکت انجمن عضو هئیت مدیره 

 و

 م. جهرمی

 و سرمایه گزاری مشاور توسعه پایدار 

 یو تغییرات اقلیمکربن کاهش نشر   , طرح های باالدستی نفت و گازدر

  

 موسسه تحقیق برای توسعه صنعت احداث و انرژی 

 



 ：چکیده  

 حتی زمین  اسیب زده و زیستگاه های  از سیاریب  , در پی داشتهرا  یتغییرات اقلیمی بسیار مخاطره آمیز گرمایش زمین, 

مختلف  نواحی در   انسان ای بق وحیات و , جانوری گیاهی و  بسیاری از گونه های, شده اند تخریب و غیرقابل زندگی  برخی

ورکش اکثر در راد مسئول افو حکام  ن روند در حال گسترش است ,گرفته , ای ات جدی قرارخطر در معرضبطور جدی زمین 

 د.نمیباش و آثار آن صدد مقابله و کاهش  تغییرات اقلیمی در بطور جدیو اندیشمندان  نداندانشمکمک با جهان  ی ها

     را به عقب  دمای کره زمین, زمانی دانشمندان گمان میکردند که میتوان است  زمین شتاب گرفتهگرمایش افزایش روند 

یعنی از کنترل خارج شدن و سمانی ) اسکای راکتینگ ( ,آزلزله  پدیده یدی را در راه میبینند برگرداند , ولی اکنون خطر جد 

 عامل اصلی گرمایش زمین  گازکربنیک و دیگر گازهای گلخانه ای است که دری روند افزایش گرمایش زمین . پذیرنا برگشت

 امروز است.نیاز دنیای صنعتی درصد انرژی مورد ۷۰که منبع تامین  تولید میشوند  سوخت های فسیلی   اثر سوزاندن 

باید انرا ی امضا کننده پیمان اجرایی, و همه کشور ها ۲۰۲۰پاریس برای مقابله با تغییر اقلیم   از سال  ۲۰۱۵پیمان جهانی   

 ,  طرح های  جو زمینپسماندگاه صلی برای پیشگیری و  کاهش نشر گازهای گلخانه ای به ی ایکی از راهکار.رعایت کنند. 

بخودیسرمایه گذاری برای اجرای انها هستند ,  ای مدیریت پسماند روش همشابه  بهدر ماهیت خود فرونشانی کربن است که 

در رده پروژه هااشته , ی دیروش های فرونشانی کربن در مقیاس صنعتی, هزینه های باال اجرای برگشت پذیر نیست,  خود  

          . دادکاهش و موثر  ر باال در مقادی رابه جو با اجرای انها میتوان نشر کربن , ولی  قرار میگیرند ی باالدستی نفت گاز 

برای جذب این حجم,بن داشته باشد رنشر ک سالدو میلیون تن درتا میتواند مگاواتی  ۵۰۰برق فرضا  فسیلی سوز  یک نیروگاه

   احداث تاسیسات فرونشانی کربن در مجاورت نیروگاه, ولی با  درخت باید کاشته شوند کتار ه دهن چندیاز جو نیک گازکرب 

        ن شود تامیبرق نیروگاه باید از درامد  شد ,هزینه کار به  آن نشر  ه مانع نیروگاه گرفتگازکربنیک را از دودکش ن میتوا

شدن راهکار های مقابله با گرمایش  ه پذیراقتصاد کربن مبنای توجی,استنرخ گزاری کربن  پیمان پاریس مقرراتاز مفاد مهم  

تمهیدات سازمان ملل متحد, روش هایی برای تامین منابع  با  و تحت پیمان پاریس ,میباشد  زمین از جمله فرونشانی کربن 

 کشورهای اسیب دیده تخصیص میابد. , به شده, که برای کاهش  تغییر اقلیم و نیز سازگاری با عواقب ان وضع مالی 

میتواند برای اجرای طرح های فرونشانی کربن از این منابع جهانی  استفاده کند, ضمن انکه در ایران تلفیق روش های ایران  

های فرونشانی کربن با فعالیت های استخراج نفت, بسیار سوداور است, اصل و فرع سرمایه اجرای طر ح های تلفیقی در کوتاه 

 .   .مدت برگشت میشود


