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:چکیده  

کربن  اکسید مهم گاز دي ي سیمان موجود است که این صنعت را به عنوان یک منتشر کننده عتصن ي هدر زمیناطالعات زیادي 
خطرات ناشی از  کاهشانتظار می رود که این صنعت براي کاهش انتشاراتش و همچنین شرکت بیشتر در  .معرفی می نماید

ه سرمایه داران صنعتی با مقوله انتشارات گاز هاي این مهم خواهد بود ک .گرم شدن زمین، تحت فشار هاي کنترلی قرار بگیرد
صنعت تاثیر  ي این که ممکن است در آینده همراه با پدیدار شدن سیاست هایی این جریان،گلخانه اي بیشتر آشنا شده و در 

ستن اثرات ناشی این مقاله در زمینه تغییرات آب و هوا ، عملیات پیشنهاد شده و در جریان براي کا .گذار باشد، همراه باشند
المللی در زمینه تغییر  مذاکرات بین .هایی که در صنعت سیمان مناسب است، بحث می کند از آن و نیز اشاره به عملکرد

براي کاهش انتشارات گاز هاي گلخانه اي  1تحت پروتکل کیوتوهایی  نتایج و روش شده،به طور مختصر شرح داده  هوا و آب
سنتی و سیاست هاي در حال ظهور در زمینه انتشارات گاز هاي  هاي ابزارعضی از این تحقیق ب .توضیح داده خواهد شد

، کارکرد و اثرات پذیري امکان .گلخانه اي را بررسی نموده و مزیت ها و زیان هاي ناشی از آن را مورد تحلیل قرار می دهد
ع سیمان کانادا به صورت خاص، همراه با بالقوه این دستورالعمل ها را براي کل صنایع سیمان به صورت عام و در صنای

  .پیشنهاد هایی براي چگونگی کاربرد آنها در این صنعت مورد بحث قرار خواهیم داد

 :مقدمه -1

آب و هواي . تغییر آب و هوا به تغییر بلند مدت یا دگرگونی در آب و هواي یک ناحیه، منطقه یا کل سیاره اطالق می شود
در دوره اي که دماي زمین  .گذشته خود به صورت قابل توجهی با تغییر مواجه شده است زمین در طول دوره زمین شناختی

، عصر یخبندان وجود داشته است و در دوره اي که متوسط دماي زمین یک درجه از درجه از مقدار فعلی خود کمتر بود 5
این اختالفات به تغییرات مربوط به اشعه خورشید،  .واقع شده است یخبندان عصردماي فعلی بیشتر بود، دوره بین دو 

غلظت دي اکسید کربن، به عنوان اصلی  .انتشارات گاز هاي مربوط به آتشفشان ها و گاز هاي گلخانه اي نسبت داده می شود
ن سال گذشته در نوسا 400000در طول  ppm 310تا   ppm 180ترین گاز گلخانه اي در جو زمین، بین مقداري در حدود

در ابتداي انقالب صنعتی به  ppm 280قرن اخیر، غلظت دي اکسید کربن از مقدار  در هر حال در طول دو .بوده است
غلظت دي اکسید کربن باعث ایجاد زیاد  مقدار ینا. در ابتداي قرن حاضر افزایش یافته است ppm 360مقداري در حدود 

دانشمندان گرد هم جمع شدند تا بر این موضوع گواهی دهند  .استیک تغییر آب و هوا می شود که انسان مسبب اصلی آن 
سال گذشته ناشی از فعالیت هاي انسانی  50شواهد جدید و محکمی وجود دارد که گرماي مشاهده شده در طول « که قطعا 

درجه افزایش  8/5 تا 4/1سال آینده بین  100همچنین دانشمندان بر این نظر توافق دارند که دماي متوسط زمین در .  »است
  .خواهد یافت

                                                
1 Kyoto Protocol 



المللی در این زمینه در کنفرانس  تالش هاي بین. مقوله گرم شدن زمین در سال هاي اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است
به نقطه  1997در سال  2آغاز شد و با امضاي پروتکل کیوتو 1972بر روي آثار زیست محیطی انسانی در سال  1سازمان ملل

درصد نسبت  2/5بر اساس پروتکل کیوتو، کشور هاي صنعتی ملزم به کاهش انتشار گاز هاي گلخانه اي تا  .سیدعطف خود ر
  .شدند 2012تا  2008در سال هاي بین  1990به سطح سال 

. کنندگان گازهاي گلخانه اي، به خصوص دي اکسید کربن معرفی می شود صنعت سیمان به عنوان یکی از اصلی ترین منتشر
. تن دي اکسید کربن آزاد می کند 1د سیمان یک فرایند انرژي بر بوده و هر تن سیمان پرتلند تولید شده چیزي در حدود تولی

مقدار زیادي از انتشار دي اکسید کربن در طی فرایند تولید سیمان، از احتراق سوخت هاي فسیلی و تجزیه سنگ آهک نشات 
هاي  ي کشور کانادا در حال بهبود و اصالح است، اما انتشارات کلی گاز انتشار یافتهاي  هاي گلخانه اگر چه مقدار گاز. می گیرد
اي مربوط به صنعت سیمان در کشور کانادا نیز  هاي گلخانه انتشار گاز. اي همچنان در حال افزایش و رو به رشد است گلخانه

کانادا براي رسیدن ). 2شکل (دهد  ر را تشکیل میدرصد از انتشارات کل این کشو 3/1و همچنان چنین روندي را دنبال نموده 
هر چیز به شکل  «تن از طریق طرح   مگا 240اي را تا  هاي گلخانه ي گاز به اهداف پروتکل کیوتو، باید میزان انتشارات سالیانه

کنندگان بزرگ صنعتی، صنعت سیمان نیز براي رسیدن به این  مانند سایر منتشر .کاهش دهد 2010تا سال  3»معمول خودش
  .اهداف تحت فشار قرار دارد

  و سهم صنعت سیمان در آن 2000اي در سال  هاي گلخانه انتشارات گاز 1شکل 

هایی را مطرح  متناسب با مقوله صنعت سیمان بحث هوا، و تغییر آب ي در زمینهمختلف  هاي ابزار و سیاستاین مقاله در مورد 
هاي این پروتکل بیان  هواي مربوط به پروتکل کیوتو همراه با مکانیزم و تغییر آب ي المللی در زمینه مذاکرات بین .کند می

                                                
1 United Nations (UN) Conference 
2 Kyoto Protocol 
3 business-as-usual 



در مورد تغییر  هاي آینده هاي مختلفی که در حال حاضر مورد استفاده قرار گرفته و یا براي عملکرد ابزار و سیاست. شود می
 ،هاي اجراي سیاست در این زمینه بحث در مورد ابزار. گیرد هوا در نظر گرفته شده است، در اینجا مورد آزمایش قرار می و آب
  .هوا روشن سازد و پذیري آن را در صنعت سیمان در زمینه بحث تغییر آب داللت امکان باید

 هوا و پیشینه جریان تغییر آب -2

 -اولین بار توسط ریاضیدان مشهور فرانسوي جین ،کربن در جو زمین و دماي کره زمین اکسید يارتباط بین غلظت د
افزایش در مقدار آن را نشان  ،هیچ یک از مقادیر علمی 1958تا سال  مطرح شد، اما 1824در سال  1جوزف فوریه -باپتیست

ن مطرح شد تا توجه جدي عموم را به این موضوع جلب هوا به وسیله انسا و ، احتمال ایجاد تغییر در آب1970در سال  .ندادند
حول محیط زیست انسانی شکل گرفت که در آن موضوعات زیست  ،، اولین کنفرانس سازمان ملل1972در سال . نماید

  .هواي شناخته شده به عنوان یک موضوع مبرم مطرح شد و محیطی مانند آلودگی آب و هوا و نیز تغییر آب

  اي در کشور کانادا و صنایع سیمان هاي گلخانه انتشارات گاز 2شکل 

  

  

  

  
                                                

1 Jean-Baptiste-Joseph Fourier 



  هوا و مذاکرات اولیه در مورد تغییر آب 2-1

 1هواشناسی جهانی هوا بود که توسط سازمان و ترین عناوین اولین کنفرانس جهانی آب کربن یک از اساسی اکسید انتشارات دي
تحت  2، کنفرانس دیگري در ویالچ اوستریا1985در سال  .سازماندهی شده بود 1979هاي سازمان ملل در سال  و سایر آژانس

این  .هوا شکل داده شد و حمایت سازمان جهانی هواشناسی به منظور بحث در رابطه با اطالعات علمی در زمینه تغییر آب
هاي انسانی بوده و اولین بار بود که تدبیراتی براي  واي زمین متاثر از فعالیته و کنفرانس با اتفاق آراء نشان داد که آب

در کشور کانادا میزبان یک کنفرانس غیر رسمی در مورد  3سه سال بعد، تورنتو .هوا مطرح گردید و پاسخگویی به تغییرات آب
 20اي براي کاهش  فرانس حضور یافته و بیانیهکشور دنیا در این کن 48دانشمندان و سیاستمداران از . تغییر در جو زمین بود
اگر چه نمایندگان  .امضا نمودند 1988سطح انتشارات در سال  نسبت به 2005تا سال  کربن اکسید درصدي انتشارات دي

گذاران بسیار  اما هدف و دوره زمانی براي اجراي آن توسط سیاست کنفرانس، این هدف را مالیم و در دسترس تلقی کردند،
را  4هوا و مجمع عمومی سازمان ملل مجوز تاسیس شوراي بین دولتی تغییر آب ها، در طول همین سال .موثر تلقی شده است

هوا تعیین  و تغییر آبهوا، ارائه مروري تخصصی از دانش علمی در زمینه  و دولتی تغییر آب تعهد شوراي بین. تصویب نمود
 .بود سناریوي ممکن از افزایش کلی دما 4منتشر گردید که شامل  1990اولین گزارش ارزیابی این شورا در سال  .گردید

هوا نشان داد، اما عدم اطمینان در  و یر آبفعالیت هاي انسانی به عنوان دلیلی براي تغی زمینه دربسیار زیادي  توافقگزارش 
العمل فوري  بنابراین این گزارش در وادار کردن سیاست گذاران براي عکس. هوا همچنان وجود داشت و آب مورد علم تغییر
اي از دومین  نامه بود که موافقت 1990هاي موجود در این زمینه در سال  یکی دیگر از پیشرفت. موفق بود در این زمینه نا

  .نامه به دست رسید چوب این پیماني چهار به منظور بحث در زمینه هوا و کنفرانس جهانی آب

   UNFCCC(5( هوا و چهارچوب قرارداد سازمان ملل در زمینه تغییر آب 2-2

برگذار شده بین  ي جلسه 5هوا در طی  و ي بین دولتی مذاکره درباره آب به وسیله کمیته UNFCCCموضوعات موجود در 
را در کنفرانس سازمان ملل حول بحث  UNFCCCایالت،  150بیش از .توسعه یافته است 1992تا می  1991فوریه 
 ،UNFCCCبر اساس  .برگذار گردید، امضا کردند 1992در سال برزیل  6زیست و پیشرفت که در ریو د جنریوي محیط
ت به سطح نسب 2000اي تا سال  هاي گلخانه هاي توسعه یافته بر یک تعهد غیر الزامی به منظور کاهش انتشارات گاز کشور

اي گزارش انتشارات و نیز  تحویل دوره این قرارداد همچنین امضاکنندگان را ملزم به .، توافق نمودند1990انتشارات در سال 
به عنوان یک پیشرفت دیپلماتیک وارد عرصه شد اما  UNFCCC .ساخت مراحل انجام شده براي پایدار کردن انتشارات می

 هاي توسعه یافته، براي رسیدن به اهداف توافقنامه ناموفق بود، اگر چه در وعده کشور  ندبخشیدن به عملکرد هدفم امیددر 
  .دادن براي نیل به این اهداف که می تواند در آینده حاصل شود، همواره ثابت قدم بود

                                                
1 World Meteorological Organization (WMO) 
2 Villach, Austria 
3 Toronto 
4 Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 
5 U.N. framework convention on climate change (UNFCCC) 
6 Rio de Janeiro 



  پروتکل کیوتو 2-3

کنندگان این قرارداد شکل  امضااي از  ، کمیتهUNFCCCهاي حاصل شده در جهت نیل به اهداف  به منظور ارزیابی پیشرفت
برگذار شد و در این جلسه به  1995اولین جلسه این کمیته در سال ). نام گرفت CoP، 1که کنفرانس طرفین دعوي( گرفت 

پیشرفت مالیم و اندك در این زمینه اشاره شد، از این رو اعضا به این توافق رسیدند که اهداف خاصی را براي محدود نمودن 
العجلی را براي  این کمیته همچنین ضرب .معین، براي کشور هاي صنعتی وضع نمایند چوب زمانی در چهار ،انتشارات

اي را در طول سومین نشست این شورا که دو سال بعد در شهر کیوتو در ژاپن  نامه نویس عهد مذاکرات وضع نموده و پیش
ها دومین گزارش ارزیابی خود را  هوا نیز در این سال و غییر آبشوراي بین دولتی تضمنا  .برگذار گردید، به انجام رساندند

. »دهد هواي عمومی نشان می و اثرات انسانی قابل تشخیصی را در آب ،تراز نمودن شواهد« ت که منتشر ساخت و نتیجه گرف
هاي مختلف در  ري کشو نماینده 170در کیوتوي ژاپن برگذار گردید و نزدیک به  1997در سال  CoPسومین نشست کمیته  

اروپاییان خواستار تقلیل شدید  .آتی آغاز گردید هاي کار عملکرد راه زمینه در شدیدي اختالفاتکنفرانس با  .آن شرکت داشتند
با پایان گرفتن  .نبود 1990در انتشارات بودند در حالیکه ایاالت متحده آمریکا حاضر به کاهش انتشارات تا سطح کمتر از سال 

هاي صنعتی تا سال  به وسیله کشور 1990درصد زیر سطح انتشارات سال  2/5افق عموم بر کاهش انتشارات تا کنفرانس، تو
درصد نسبت  6درصد و کانادا تا  7درصد، ایاالت متحده آمریکا تا  8انتشاراتش را تا  گرفت اتحادیه اروپا تصمیم .بود 2012

  .کاهش دهد 1990به انتشارات سال 

عنوان منبع موثقی براي مقادیر و نیز به بعدا رها شده و » تمام کار نا«جزئیات خاصی به عنوان  ذاکرات،به دلیل پیچیدگی م
کشور نیاز  50قل  پروتکل، به امضاي حدا 25 بند .شود پرداخته می ها نشده اي بدان هایی که اشاره ي انتشارات کشور مقایسه

در حال حاضر،  .گردند می را شامل 1990اي در سال  هاي گلخانه گاز انتشاراتدرصد  55ها حداقل  دارد که این کشور
را در بر  1990اي سال  هاي گلخانه درصد از انتشارات گاز 2/44اند فقط  اي که پروتکل را قبول کرده هاي صنعتی کشور

امضاي اتحادیه روسیه براي قابل  از آنجا که ایاالت متحده آمریکا از امضاي این پروتکل امتناع نموده است، بنابراین .گیرند می
اخیرا پارلمان روسیه امضاي پروتکل کیوتو را تایید نموده است که مسیر اجراي این  .اجرا شدن این پروتکل الزم است

  .پروتکل را هموار خواهد ساخت

 کار پروتکل کیوتو طرز -3

، معرفی گردند اي می هاي گلخانه کاهش گاز المللی بر پایه تجارت را که باعث نیل به اهداف پروتکل کیوتو سه ابزار بین
صدور مجوز مبادله عمومی  .دهند این سه ابزار را تشکیل می 4و مبادله انتشارات 3اجراي مشترك، 2روش توسعه پاك .نماید می

ینه با هز» 5کربن هاي ینکس« ها را قادر به کاهش انتشارات یا افزایش میزان  اي، ابزاري است که کشور هاي گلخانه عمومی گاز

                                                
1 Conference of the parties 
2 Clean Development Mechanism (CDM) 
3 Joint Implementation (JI) 
4 Emissions Trading (ET) 
5 carbon sinks 



اي که براي این معامالت  ستد عمومی و انتظار دارد که ارزش داد 1هاي مختلف موجود، جانسون وجود برآورد  با .سازد کمتر می
در پذیر  طافهاي انع به ابهامات مربوط به روش .میلیارد دالر آمریکا در سال باشد 10تواند وجود داشته باشد، چیزي حدود  می

ه پذیرفته شده بود، اشاره شد 2وقتی که توافقنامه مراکش در هفتمین کنفرانس طرفین دعوي، 2001پروتکل اصلی در سال 
تاکنون  .کند تصریح می کنند، که از این ابزار استفاده می هایی در حوزهاین توافقنامه بر موضوع عدم محدودیت کمی  .است
هاي بومی باید بخش مهمی از  و پیشگیرياند که اقدامات  اطمینان حاصل کرده Iهاي لیست شده در پیوست  کشور
اهداف اجباري تحت  اي هستند که هاي صنعتی کشور Iهاي لیست شده در پیوست  کشور. هایشان را تشکیل دهد تالش

در سال  3شود که عضو سازمان همکاري اقتصادي و توسعه هایی می نظارت پروتکل کیوتو را اجرا نموده و نیز شامل کشور
توان به اتحاد جماهیر  ها می از جمله این کشور .باشند هایی که داراي اقتصاد در حال گذار می ي کشور وهبوده، بعال 1992

  .هاي اروپاي شرقی اشاره نمود شوروي سابق و کشور

شوند،  ر از اینکه در کجا تولید میهوا یک مشکل عمومی بوده و کاهش انتشارات قطع نظ و تغییر آب با تایید این مطلب که
ي  و مبادله اجراي مشتركروش توسعه پاك، : را در نظر گرفته است وب است، پروتکل کیوتو سه روش بر پایه تجارتمطل

  .انتشارات

  

  ي پاك روش توسعه 3-1

هاي با هدف  ي پاك، کشور از طریق روش توسعه. ي پاك در نظر گرفته شده است از پروتکل کیوتو براي روش توسعه 12بند 
هاي  به منظور به دست آوردن اعتبار الزم براي کاهش انتشار گازبدون هدف  ي  توسعه حال درهاي  انتشار می توانند در کشور

این مدل کاهش انتشارات مورد تایید، می تواند  .یندگذاري نما نترل انتشارات سرمایهدر پروژه کاي در کشور میزبان،  گلخانه
ي مقررات  براي هدایت و سرپرستی در زمینه. گذار به کار گرفته شود براي رسیدن به اهداف کاهش انتشارات کشور سرمایه

اي را  روش توسعه پاك مزایاي بالقوه. انتخاب گردید 7روش توسعه پاك، یک کمسیون اجرایی در کنفرانس طرفین دعوي 
گذار، مزایایی همچون پشتیبانی از صادرات  براي یک کشور سرمایه .سازد گذار، همانند کشور میزبان فراهم می براي سرمایه

گذاري  در حالی که یک کشور میزبان می تواند از مزایاي سرمایه دارد،ها، خدمات و محصوالت فرعی به کشور میزبان  کاال
هاي معامالتی بیشتري را در  تواند هزینه از سوي دیگر، پروژه روش توسعه پاك، می .مند گردد لی و فناوري  انتقال بهرهداخ

تحت روش توسعه پاك  انداز صنعت سیمان چشم .سازي، بازبینی و تصدیق به دنبال داشته باشد اثر تقاضاي افزوده براي معتبر
، 2001براي مثال در سال . روند کنندگان اصلی سیمان به شمار می حال توسعه از تولید هاي در کشور .رسد بخش به نظر می امید

میلیون تن سیمان تولید  100و کشور هند در حدود ) درصد از تولید جهانی 37( میلیون تن سیمان  626کشور چین در حدود 
اند و هر دوي آنها انتظار دارند که تولید  کردهدنبال ن ها هدف کاهش انتشارات تحت پروتکل را هر دوي این کشور .است نموده

                                                
1 Janssen 
2 Conference of the parties 
3 Organization for Economic Co-operation and Development 



اي در زمینه  هاي گلخانه از آنجا که کاهش اساسی در انتشار گاز .اي در آینده افزایش دهند سیمانشان را تا حد قابل مالحظه
ي  تواند به وسیله پذیر است، مقادیر عظیمی از اعتبار انتشارات می هاي مخلوط امکان از طریق استفاده از سیمان تولید سیمان

هایی  چین و هند نیز از جمله کشور .اي حاصل شود هاي در حال توسعه گذاري در صنعت سیمان در چنین کشور سرمایه
  .باشند هستند که داراي منابع عظیمی از محصوالت جنبی براي استفاده به عنوان مواد سیمانی می

  مشتركاجراي  3-2

 که آنها نیز هدف(هاي دیگر  هایشان را در کشور دهد که پروژه با هدف انتشار، اجازه می هاي کل کیوتو به کشوراز پروت 6بند 
این روش به عنوان روش . اي و افزایش دفن کربن اجرا نمایند هاي گلخانه براي کاهش انتشارات گاز) انتشار دارند کاهش

هدف گذار  هاي سرمایه ي کشور مالحظه تواند با کاهش انتشارات حاصل می هاي واحد .اجراي مشترك شناخته شده است
 روش اجراي مشترك مشروط به تایید همه طرفین درگیر بوده و .محاسبه شود ،شده هاي میزبان واگذار منهاي مقدار کشور

  .اند هایی شود که در روش اجراي مشترك شرکت نداشته تواند منجر به مزایایی اضافی براي کشور می

  ي انتشارات مبادله 3-3

هایی را که قادر به کاهش انتشارات با هزینه کمتر بوده و مبادالت مقدار تخصیص داده شده به آنها با سایر  کشور Iپیوست 
 17ي انتشاراتی با بند  چنین مبادله .دهد هاي بیشتري در این زمینه هستند، نشان می که داراي هزینه Iهاي پیوست  کشور

در  .هوا مورد تایید قرار گرفته است و هاي کلی مرتبط با جلوگیري از تغییر آب و براي کاهش هزینه شده پروتکل پوشش داده
ها  درصد براي همه زمان 90در حدود  1متعهد به نگهداشتن مقدار واحد تخصیصی Iهر حال، هر کشوري از لیست پیوست 

دار واحد مقاز قیمت بیشتر  همراه با فروشِ با پیش رسیدن به اهدافشبه باشد، به طوري که هیچ کشوري قادر  می
اي باشند که براي انجام تعهداتشان  هاي ملی کننده پروتکل کیوتو، دولت ممکن است که  طرفین امضا .باشد نمی ،اش تخصیصی

براي  کربن اکسید انتشارات دي ی برايهای محدودیت ،دولت هاي در جریان .اند در زمینه کاهش انتشارات توافق کرده
ها و هم در سطح  بنابراین مشارکت در روش هاي پروتکل، هم در سطح دولت .اند نمودهانرژي برشان تنظیم  کارخانجات

یکی از موارد مشارکت در سطح دولتی،  .تواند انجام بگیرد می) براي رسیدن به اهداف مقرر شده توسط دولتشان(کارخانجات 
  .باشد ر کانادا میالمللی توسط کشو تن از مقادیر مجاز بین مگا 10حداقل  ي داوطلبانهخریداري 

                                                
1 Assigned Amount Units 



  

  ي الزام ي ابزار سیاسی بر اساس درجه زنجیره  3شکل 

  

المللی  ي بین ي مبادله هاي واحد اروپا، بدون اینکه براي اجراي پروتکل کیوتو منتظر باشند، براي استقرار اولین سامانه کشور
 2005در ژانویه  1این برنامه مبادالتی انتشارات اروپایی .باشند جلو می کربن در جهان داراي حرکت رو به اکسید انتشارات دي

هاي صنعتی سیمان و دیگر صنایع اجرا  تاسیسات صنعتی شامل واحد 12000شروع به کار نموده و در حال حاضر در بیشتر از 
درصد کمتر از  8همانطور که در باال اشاره شد، هدف کاهش انتشارات براي واحد اروپایی تحت پروتکل کیوتو  .شود می

این هدف کلی براي واحد اروپایی داراي توزیع بیشتري در میان اعضا، تحت توافق  .تعیین شده است 1990سطح سال 
درصد افزایش براي  27د کاهش در انتشارات کشور آلمان تا درص 21ي  از مقدار قید شده با تغییر دامنه 2ها اشتراك هزینه

هاي صنعتی خود، مزایایی  کند که اعضا، براي واحد برنامه مبادالتی انتشارات اروپا پیشنهاد می .باشد انتشارات کشور پرتغال می
این مزایا و  .کل کیوتو باشددر زمینه انتشارات در نظر بگیرند مشروط بر اینکه این مزایا در جهت دستیابی به اهداف پروت

ستد آزاد مبادله شده و بر اساس  و ها در یک محیط داد این مزایا و سهمیه .ها می تواند خریده یا فروخته شود ها بعد سهمیه
کمیسیون واحد اروپایی انتظار دارد که برنامه مبادالتی انتشارات اروپایی در  .گذاري خواهد گردید میزان عرضه و تقاضا قیمت

  .دستیابی به اهداف پروتکل کیوتو با کمترین هزینه موثر باشد

برآورد  2010کربن در سال  اکسید دالر کانادا براي هر تن از دي 10تا  6دولت کانادا قیمت اعتبارات انتشارات را در حدود 
ي  هارت در زمینه روش توسعهاند که احتماال براي کسب م اي سرمایه گذاري کرده کارخانجات کانادایی در پروژه .کرده است

ي پاك و اجراي مشترك  هاي روش توسعه با ایجاد سازمان هایی را دولت کانادا چنین مشارکت .باشد پاك و اجراي مشترك می
اعتبار مالی کربن  بانک جهانی اولین نمونه میلیون دالر کانادا در 15همچنین این کشور در حدود  .تسهیل ساخته است

  .است بینی نموده فروش کربن را پیش و تن از خرید مگا 2دریافت  گذاري نموده است و به موجب آن سرمایه

  

                                                
1 European Emission Trading Scheme 
2 Burden Sharing Agreement 



  

 هوا و آب  ابزار سیاسی براي جلوگیري از تغییر -4

مقبولیت  ،بخشی باشد که بر اساس میزان اثر در دسترس می اي هاي گلخانه ابزار سیاسی مختلفی براي کاهش انتشار گاز
در طول تواند  فرض نمودند که ابزار سیاسی می 1جکارد و همکارانش .شوند طبقه بندي می گذاري و کارایی اقتصادي سرمایه

گرفته، در قرار  زنجیرهابزار سیاسی سنتی در انتها یا نزدیک به انتهاي این  .شودبندي  طبقه الزامشبر حسب میزان  زنجیرهیک 
  .قرار دارد زنجیرهسی بر اساس ابزاري است که در اواسط این ستد مهند و حالی که داد

  ابزار سیاسی غیر الزامی 4-1

که هایی  سیاست .دهد را نشان می هاي غیر الزامی تمام سیاست، 3ت چپ این زنجیره سیاسی در شکل بخش سم
 به دنبالها  دولت .ي مالی قابل توجهی نیز براي انجام آن ندارند انجام آن تن در نداده و انگیزه مضر نتایجها به  کننده مشارکت
هاي  عملکرد نسبت به این موضوع کهکردن آنها  متقاعد باشدگان داخلی  هاي اقتصادي و استخدام تصمیمات واحد تاثیرات

را به  ها این واحدها  و یا بعضی از اوقات دولت هستند ردید،مرتبط با بهبود محیط زیست، باعث نفع اقتصادي نیز خواهد گ
ابزار در دسترس براي دنبال کردن چنین  .کنند هاي اقتصادي آن تشویق می انجام این اعمال از لحاظ اخالقی، نسبت به منفعت

 .باشد هاي اثباتی و غیره می ، تبلیغات، اتیکت، تصدیق و گواهی دادن، فراهم نمودن پروژههایی معموال توسعه و تحقیق سیاست
از جمله  طبیعی منابع  خربمهاي  یا تحریم مصرف کننده 3هاي مربوط به محیط زیست  اتیکت ،2ستد سبز و اعمالی همچون داد
  .هایی هستند نتایج چنین سیاست

  اي در صنعت سیمان کانادا هاي گلخانه شدت گاز  4شکل 

                                                
1 Jaccard et al 
2 green marketing 
3 eco-labeling 



  

تحت حمایت انجمن تجارت  1999برنامه پایدار سیمان در سال  .باشد می 1پایدار سیمانبرنامه یکی از این اقدامات داوطلبانه، 
ي سیمان که بیش از  کارخانه 13 در حال حاضر این برنامه تحت ضمانت .شروع به فعالیت نمود 2جهانی براي توسعه پایدار

ي موضوع پایدار مرتبط با  یک تحقیق مستقل به منظور مطالعه برنامه، این .د، قرار داردکنن نیمی از سیمان جهان را تولید می
این مطالعه  درهوا یکی از موضوعاتی است که  و تغییر آب .کامل شده بود 2002است که گزارش آن در سال  صنعت سیمان

کربن  اکسید تنظیم اهداف کاهش میان مدت دي ،مدیریت کربن یی شامل استقرار برنامه صنفیها توصیهو  انجام گرفته تحقیقی
 .مدت و نوآوري در فرایند ارائه شده است و ابتکار در زمینه محصول بلند صنعتی و در مورد واحد صنعتی خاص  ي در اندازه

ي که کارخانجات پشتیبان برنامه پایدار سیمان، یک دستور جلسه جهت  عملیاتی که با شش حوزه کلیدي براي یک برنامه کار
از رسیدن به هدف  تعهدات این دستور جلسه، عبارت .اند به سوي هدف توسعه پایدار تعریف شده، ترتیب داده 2007تا سال 

همچنین برنامه پایدار سیمان یک گروه  .باشد از طریق دو پروژه به هم پیوسته به خوبی یک عملیات تنها در سطح کارخانه می
کربن با همکاري انجمن منابع  اکسید این گروه کاري یک پروتکل بررسی دي .مستقر نمود هوا و کاري براي پشتیبانی از آب

به دلیل داوطلبانه بودن این اقدام، برنامه پایدار سیمان،  .ي آن را بر عهده گرفت ایجاد کرد و بررسی دائم و توسعه 3جهانی
در هر حال، این برنامه نیازمند  .کنندگان تعیین نکرد گونه هدف ثابتی براي کاهش انتشارات و یا زمانبندي براي مشارکت هیچ

همچنین  .باشد می 2006هوا و انتشار اهداف و پیشرفت تا سال  و هاي جلوگیري از تغییر آب توسعه فردي در زمینه استراتژي
  .کربن موثر است داکسی این برنامه در ساختار ظرفیتی کارخانجات سیمان براي دستیابی به کاهش قابل توجه در انتشارات دي

هاي  تنی انتشار گاز مگا 10ي  گذاري در زمینه توسعه و تحقیقات به کاهش سالیانه دولت کانادا انتظار دارد که از طریق سرمایه
 4سیدن .باشد ي توسعه و تحقیق، مخصوصا براي صنایع ساختمانی مناسب می  گذاري در زمینه سرمایه .اي دست یابد گلخانه

کند که از لحاظ فنی کمتر از مقدار بهینه  ستد می و را داد دهد که صنایع ساختمانی آمریکاي شمالی محصوالتی گزارش می
گذاري توسعه و تحقیق در زمینه صنایع ساختمانی عبارت است از فقدان رقابت در  کند که دالیل سرمایه او بحث می .باشد می

. ي سود پایین و امید کم به بازگشت سرمایه در تحقیقات هاي داخلی، حاشیه نگاهمحصوالت جایگزین، رقابت خیلی باالي ب
گذاري تحقیق و توسعه در بخش صنایع ساختمانی معموال کم بوده، در حالی که در  بخش خصوصی در زمینه سرمایه بازگشت

به بخش ساختمانی معموال توسط  بنابراین، تحقیقات مربوط .بسیار باالست گذاري همین زمان مزیت اجتماعی چنین سرمایه
هاي واحد توسعه و تحقیق در  براي مثال تالش .گیرد هاي با اعتبار دولتی و مراکز تحقیقاتی با مزایاي فراوانی انجام می دانشگاه

و  5ورودي-هاي هوا مخلوط ،هاي شیمیایی داراي تاثیر بیشتر دهنده هاي مقرون به صرفه و شتاب زمینه فعالیت
داده، و به هاي شامل مواد سیمانی مکمل افزایش  هاي مخلوط و بتن ، می تواند سهم بازار را براي سیمان6ها یکایزرپالست سوپر

                                                
1 Cement Sustainability Initiative (CSI) 
2 World Business Council for Sustainable Development 
3 World Resources Institute 
4 Seaden 
5 air-entraining 
6 superplasticizers 



هاي واحد توسعه و تحقیق براي  مدت، تالش مدت و در میان در بلند .گردد کربن  اکسید تبع آن باعث کاهش انتشارات دي
، باعث کاهش مصرف انرژي در تولید سیمان هاي قوسی پالسما کورهو  هاي بستر سیال هاي جدید مثل کوره طراحی کوره

  .کربن مرتبط با آن را تقلیل داده است اکسید گشته و انتشارات دي

، حفاظت یافتباز یلاز قب یطیمح یستز يها یتاز فعال یبرخ در کنندگان مصرف یمتحرهاي مرتبط با محیط زیست و  اتیکت
در هر حال چنین  .موثر بوده است 1تهی -ازنیمیایی مواد ش يدر برابر محصوالت حاو، و در معرض خطر يها گونه از

 یناز گرم شدن کره زم یشواهد علم به رغم رشد .است ي حفاظت از محیط زیست موثر واقع نشده اقداماتی تا کنون در زمینه
به اندازه اي،  هاي گلخانه گاز انتشار یشافزا يتوجه در الگو قابل گوديایجاد  گان برايکنند مصرف یحاثرات آن، ترجیل و پتانس

 قیمت با مشکالتی در زمینه سیمان در کشور آلمان، ي  ي تولید کننده ، یک کارخانه2براي مثال آلسن .کرده استن ییرتغی کاف
تر  ارات کمهاي آهنگدازي باعث انتش سیمان .است هاي آگاه، مواجه شده با مشتري مخلوطش 3آهنگدازيهاي  سیمان ي مبادله

این گیرد و معموال  هاي صنعتی انجام می این کار از طریق استفاده از پسماند. شود کربن به ازاي هر واحد محصول می اکسید دي
جا که در این زمینه،  از آن .باشند هاي پرتلند معمولی می سیمان به ي نسبتداراي خاصیت پایداري و دوام بیشترها  سیمان

نارسایی اقدامات   گردد، کنندگان خنثی می ي سیمان با ترجیحات مصرف کننده حیط زیست توسط تولیدي م اقدامات دوستانه
هایی  براي مثال، چنین بحث .گردد اثبات میهاي سیاسی  ي چنین ابتکاراتی با استفاده از سایر ابزار و نیاز براي توسعهداوطلبانه 
  .شود ارائه می 4.5و  4.3در بخش 

داوطلبانه به براي انجام اقدامات  ها کارخانه الزامی، تشویق هاي غیر اشاره شد، یک شکل دیگر از سیاست همان طور که قبال
براي مثال، برنامه ثبت و رقابت . شود اشاره می دو مورد از این ابتکارات در اینجا .باشد منظور کاهش انتشاراتشان می

منظور تشویق براي عملیات داوطلبانه به وسیله کارخانجات بزرگ براي  به 1997در سال  4هواي کانادا و ي تغییر آب داوطلبانه
ها استقرار  ها و دستیابی  هاي عملیاتی و بهترین طرز کار ایشان از طریق سندیت دادن به طرح هاي گلخانه کاهش انتشارات گاز

هاي  یکی دیگر از شرکت. شود ده سیمان میکنن تولید 7اند که شامل  نام نموده سازمان در این برنامه ثبت 1076کنون، تا .یافت
 5، برنامه صنعتی کانادا براي بقاي انرژيبخشد توسعه میاي را  هاي گلخانه که عمل کاهش انتشارات گاز دولتی-صنعتی

اري همکها  شود و براي بهبود در بازده انرژي با دولت تنظیم می و اختیاري برنامه، اهداف داوطلبانه این در محتواي .باشد می
هاي  درصد بهبود در سال در شدت انرژي بین سال 2کارخانجات زیر چتر این برنامه، به طور میانگین باعث  .گیرد انجام می

  .شدند 1999تا  1990

با  1990اي براي تولید سیمان در کشور کانادا از سال  هاي گلخانه نشان داده شده است، شدت گاز 4همانطور که در شکل 
که  تقریبا ثابت باقی مانده است، در حالی 1992در هر حال، فرایند مرتبط با شدت انرژي از سال . ده استرو بو کاهش روبه

                                                
1 ozone-depleting chemicals 
2 ALSEN 
3 Slag cement 
4 Canada’s Climate Change Voluntary Challenge and Registry Program 
5 Canadian Industry Program for Energy Conservation (CIPEC) 



بنابراین با مقدار مصرف انرژي  .به مقدار خیلی کمی کاهش یافته است اي هاي گلخانه شدت گاز مربوط به مصرف انرژي
آن در سال درصد باالتر از سطح موجود  6کربن در صنایع سیمان کانادا در حدود  اکسید افزایش یافته، مقدار کلی انتشارات دي

که براي رسیدن به اهداف پروتکل کیوتو، کانادا احتماال نیاز خواهد داشت که میزان  افزایش یافته است، در حالی 1990
انرژي صنایع  مصرف شدت. کاهش دهد 1990ه سطح موجود در سال اي نسبت ب ارات صنایعش را به مقدار قابل مالحظهانتش

ژول به ازاي  مگا 5/5( آمریکا ي فقط ایاالت متحده .باشد ژول به ازاي هر کیلوگرم کلینکر می مگا 95/4سیمان کانادا در حدود 
) کلینکرژول به ازاي هر کیلوگرم  مگا 42/5(هاي اروپاي شرقی  سایر کشور واتحاد سابق شوروي ،  )گرم کلینکر هر کیلو

درصد مصرف  40باشد چون صنعت سیمان ژاپن تقریبا  پتانسیل براي بهبود، قابل توجه می. مصرف انرژي بیشتري دارند
قدامات داوطلبانه به واضح است که ا .ژول به ازاي هر کیلوگرم کلینکر است مگا 1/3انرژي کمتر و مصرف آن در حدود 

همی را به دنبال دارد، در  چنین اقداماتی نتایج در .باشد اي کافی نمی هاي گلخانه  تنهایی براي کاهش قابل توجه انتشارات گاز
که در آلمان، این اقدامات براي صنایع  ي آمریکا، این اقدامات به صورت وسیعی بدون نتیجه بوده است در حالی ایاالت متحده

  .کننده نبوده است با اندکی پیشرفت همراه بوده و منجر به تولید محصوالت سبز گردید که دلگرم سیمان

غیر الزامی، نفوذ دولت به منظور نشان دادن امکان اجرا و متقاعد نمودن سایرین براي انجام  هاي سیاسی یکی دیگر از ابزار
و بعد نقش خود را تا حد یک موسس  دهد الزامی انجام می غیردولت عملیاتی را در سبک  .باشد عملیات یا مشارکت مشابه می

ها و  دولت کانادا، لیستی از اقدامات مختلف در حال اجرا در سطح فدرال .ي اطالعات محدود می سازد یا فراهم آورنده
ل افزایش نسبت این اقدامات شام .هوا ارائه نموده است و ایاالت، براي نشان دادن رهبري خود در جلوگیري از تغییر آب

هاي بازده انرژي و پیشقدم بودن به عنوان اولین خریدار  هایی با استاندارد خرید دستگاه هاي دولتی، وسایل کم انتشار در ناوگان
هاي  ستد براي پدیدار شدن فناوري و دور کردن موانع داد چنین حمیتی در .باشد فناوري تولید برق و منبع انرژي پاك، می

زیست به کار  هاي دوستدار محیط ها و فناوري تواند در ساختار تاسیسات دولتی با استفاده از مواد ساختمانی، سامانه انرژي می
  .گرفته شود

  1مقررات کنترل و فرماندهی 4-2

هایی به عنوان  چنین سیاست. دهد امال الزامی را نشان میهاي ک سیاست) 3شکل (ي سیاسی  بخش سمت راست زنجیره
. ي عملکرد و اجراي تنبیه براي عدم قبول آنهاست کنترل و فرماندهی شناخته شده است، این مقررات نیازمند نحوه مقررات

نی از نمونه هاي ف و استفاده از مواد شیمیایی خاص، و نیازمندي هاي انتشارات، ممنوعیت در تولید محصوالت محدودیت
پذیر این مقررات در صنایع سیمان شامل نیاز به فناوري تغییر  هاي امکان کاربرد .موارد مقررات فرماندهی و کنترل می باشند

هاي خاص، محدودیت در انتشارات متفاوت  هاي با راندمان باالي خشک، استفاده از سوخت بر تر به کوره هاي انرژي کوره
  .شود بهبود کیفیت هوا میکربن به منظور  اکسید دي

                                                
1 Command-and-control regulations 



قطع نظر از اختالف ) کنندگان سیمان در اینجا تولید(کنندگان  مقررات کنترل و فرماندهی به صورت یکسان براي همه مشارکت
چنین اقداماتی معموال نقد برانگیز است . شود اعمال می ها یا نواحی، بخش هاي مختلف، هزینه در کاهش آلودگی بین شرکت

غیر حساس به اختالفات در  .باشد بوده و از لحاظ اقتصادي داراي کارایی الزم نمیر ذاتی غیر قابل انعطاف چرا که به طو
ي کمتر، انتشارات بیشتري را کنترل  توانند با هزینه کنندگان می ي کاهش آلودگی کم، اغلب وقتی که بعضی از مشارکت هزینه

این  کننده، به معیار تعیین شده رسید، وقتی که یک مشارکت. شود مال میاع ها ت بر تمام واحدهاي انتشارا کنند، محدودیت
گذاران  با وجود این نقص، قانون. شود می خاموشها به نوعی  باعث ایجاد انگیزه کم براي بهبود بیشتر شده و بنابراین نوآوري

ي محدودیت انتشارات  ه در زمینهدهند چرا ک معموال مقررات کنترل و فرماندهی را براي حفاظت از محیط زیست ترجیح می
چنین اقداماتی معموال خیلی غیر محبوب بوده و  .باشد ها، مخصوصا مواد سمی، از کارایی الزم برخوردار می واحد  و خروجی

  .گیرد اند که این اقدامات از روي اجبار و به زور توسط صنایع انجام می گذاران درك کرده قانون

  هاي مالی انگیزه 4-3

هاي مالی و یا کاهش پرداخت مالیات و  هاي مالی مانند امتیازات، کمک ي انگیزه کنندگان به وسیله روش مشارکت در این
کنندگان  ها الزامی نبوده و مشارکت این انگیزه .جذب می گردند عوارض براي اجراي عملیات حفاظت از محیط زیست

هاي مالی در سمت  اما بر خالف اقدامات غیر الزامی، انگیزه .هایی را براي انجام ندادن هر عملیاتی در پیش رو دارند گزینه
اي  نمونه .)3شکل (ت اقدامات غیر الزامی قرار دارند اي در سمت راس اند و با اندك فاصله هاي سیاسی واقع نشده  چپ زنجیره

سنت به ازاي هر لیتر آن عوارض  3/14دیزل از -براي معاف کردن بایو 1ي انتاریو توان به اراده می ی،های از چنین سیاست
هاي مالی براي ساختن  نقل عمومی، انگیزه و اي، دادن ارجحیت ترافیک به حمل هاي اجاره ایالتی، تشویق به استفاده از دستگاه

  .ندمان انرژي بیشتر و غیره اشاره نمودهاي با را ساختمان

هاي حاوي مقدار  اي را در صنعت سیمان با کمک هزینه دادن براي استفاده از بتن هاي گلخانه توانند انتشارات گاز می ها دولت
فدرال و یا توانند براي استفاده از مواد ساختمانی سبز در درون  می ها شهرداري .به مقدار قابل توجه کاهش دهند SCMزیاد 

بعضی از اثرات منفی استفاده از مواد ساختمانی سبز مانند سیمان  .بنایی تشویق شوند هاي زیر هاي ایالتی براي پروژه با پاداش
هاي جدید، محدودیت دسترسی به محصوالت محلی  مخلوط، عبارت است از مقاومت صنایع براي وفق دادن خود با فناوري

بعضی از این اثرات منفی ... . اثرات تاخیري و  هاي ساختاري با مواد جدید، از براي تنظیم رویهداراي کیفیت کافی، امکان نی
در هر حال هزینه انجام شده . هاي شیمیایی خاص و غیره اجتناب شود تواند با برنامه تصدیق و آموزش، مکمل ذکر شده می

هاي می توانند استفاده از مواد ساختمانی سبز را  دولت. شود ظاهر ها می تواند در توسعه و استفاده از چنین عملیات یا مکمل
  .هاي انجام شده، تقویت نمایند هاي مالی براي مشتریان به منظور حذف هزینه با استفاده از انگیزه

  

  
                                                

1 Ontario 



  مالیات مربوط به محیط زیست 4-4

این . )3شکل (رار گرفته است زیست بعد از مقررات کنترل و فرماندهی در زنجیره سیاسی ق هاي مربوط به محیط مالیات
ي  بخش الزامی در زنجیره شوند اما در نزدیکی انتهاي ساز در این زمینه نمی ها لزوما منجر به انجام عملیات چاره مالیات

اما همواره این  .سیاسی قرار دارند چرا که هر واحدي که عملی در جهت نابودي محیط زیست انجام دهد باید مالیات بپردازد
هاي به دست آمده از این طریق، منبعی براي درآمد دولت و نه یک هدف سیاسی براي حفاظت از  وجود دارد که مالیاتتردید 

ي آمریکا از  سنتی براي انرژي حاصل از بنزین در ایاالت متحده  3/4ها، عوارض  نمونه از این مالیات یک .محیط زیست باشد
گذاران کار  سب براي مالیات و عوارض مربوط به محیط زیست براي قانونمعموال تثبیت یک قیمت منا .باشد می 1993سال 

 ها باید براي اجتناب از اثرات ناسازگار تساوي حقوق در میان هدف این است که این مالیات .آید سختی به حساب می
ي الزم را براي کم کردن اثرات مضر روي محیط زیست دارند، به حد کافی  هاي مختلف که هنوز انگیزه تولیدکنندگان و حوزه

شود، این  ها درك می هاي مربوط به محیط زیست اغلب به عنوان اقدامات اجباري از سوي دولت از آنجا که مالیات .کم باشد
توجه به این نکته جالب است که گذشته از دالیل دیگر، امکان وضع  .باشند بوبیت نمیها معموال داراي مقبولیت و مح مالیات

  .هاي باعث انگیزه ابتکار برنامه پایدار سیمان گردیده است چنین مالیات

  مقررات بازاري 4-5

الزام و انعطاف بخش پدیدار شده است که داراي درجه خاصی از  مقررات بازاري اخیرا به عنوان یک ابزار سیاسی امید
یک مجموعه  .این مقررات می تواند در اواسط زنجیره سیاسی قرار بگیرد. هاست کنندگان و شرکت توجه براي مصرف قابل

هاي مالی  هاي کنترل شده تنظیم شده و قبول و اجابت آن از طریق جریمه هدف انتشارات یا سطح نفوذ فناوري بازار براي نهاد
کنندگان عملی خواهد بود که چیزي بیشتر از سهمشان در هدف انجام  براي بعضی از مشارکت. دشو و یا حقوقی الزامی می

، اند هزینه بیشتري صرف نموده ،کنندگان که براي رسیدن به اهداف سایر مشارکت ی را ازهای دهند و این گروه سپس پرداخت
است از اطمینان بیشتر و هزینه کلی حداقل براي هاي قابل توجه این ابزار عبارت  بعضی از ویژگی .دریافت خواهند نمود

  .دستیابی به اهداف محیط زیستی و انگیزه براي نوآوري بیشتر

رو  به سیستمی که در آن یک تولید کننده در تولید محصول مضر براي محیط زیست با محدودیت رو( 1ترید-اند-سیستم کاپ
اي براي نهاد کنترل  دودیت انتشارات کلی یا همان کاپ، مجموعهمح. باشد ي مشهور در مقررات بازاري می یک نمونه) است

روش تخصیص . باشد دارا می ن اجازه داده شده،آشده هستند و هر شرکت منفردي سهمیه انتشارات منحصر به خود را که به 
 .باشد از این دو می، حراج گذاشتن و یا ترکیبی )شود که روش پدربزرگی هم خوانده می(اساس سطوح تاریخی  ها بر سهمیه

یکی از  2کسب گوگرد ایاالت متحده آمریکا-سیاست جواز .ها همچون هر کاالي حقوقی قابل فروش خواهد بود این مجوز
، طرح مذکور توانست کاهش اساسی در انتشارات گوگرد از 1990با شروع آن در سال  .باشد هاي چنین مقرراتی می کاربرد

                                                
1 cap-and-trade 
2 The US sulfur permit-trading policy 



 .هاي مورد انتظار را سبب گردد در ایاالت متحده آمریکا با کاهش قابل توجه در هزینهد برق ي تولی هاي تعیین شده نیروگاه
 10بر اساس قیمت  .آید فروش انتشارات در کشور کانادا به حساب می و  خریدهاي پیشنهادي در  صنعت سیمان یکی از بخش

اي براساس  کانادا برآورد کرده است که اثرات هزینه درصد سهمیه تخصیصی آزاد، دولت 85دالر کانادا به ازاي هر تن کربن و 
در هر حال، صنایع سیمان . هاي بر پایه ذغال سنگ و صنایع سیمان قابل توجه خواهد بود مبادالت انتشارات در نیروگاه

ن مبادله بنابراین، به جاي پرداخت تحت عنوا .پتانسیل قابل توجهی در کاهش مصرف انرژي همراه با فرایند انتشار دارند
  .ها بفروشیم هاي بیشتري را براي انتشارات صادر نموده و آنها را به واحد تر خواهد بود که مجوز انتشارات، مفید

ي مجوز گوگرد به وجود آمده بود، اخیرا دو ابزار سیاسی جدید پدیدار شده  تصوري که از موفقیت سیاست مبادلهبر اساس 
استاندارد دارایی . در بخش اتومبیل 2در تولید جریان برق و استاندارد انتشار دستگاه 1شدنی استاندارد دارایی تجدید: است

شدنی  اش با استفاده از انرژي تجدید آورنده براي تضمین اینکه حداقل درصد انرژي الکتریکی شدنی نیازمند یک فراهم تجدید
رژي تجدید شدنی را خودشان تولید کنند یا اینکه اعتبار آنها همچنین می توانند انتخاب کنند که ان. باشد ، میاست آمده دست به

بیشتر از نیمی از . این مدل مفاهیم جالب مختلفی براي صنایع سیمان داراست .ي آن خریداري نمایند آن را از یک تولید کننده
اندکی از آن را سوخت مورد استفاده در صنایع سیمان کانادا زغال سنگ بوده و بعد از گاز طبیعی و در نهایت مقدار 

کربن  اکسید کیلوگرم دي 95زغال سنگ یک سوخت به شدت کربن زاست و در حدود  .هاي دیگر تشکیل داده است سوخت
کند در حالی که براي همین مقدار انرژي، گاز طبیعی چیزي  به ازاي هر گیگاژول انرژي از سوخت احتراق یافته، گاز آزاد می

هاي فرسوده، بیومس، رسوب  سوخت جایگزین یا پاك، شامل تایر .نماید بن آزاد میکر اکسید کیلوگرم دي 55در حدود 
این  .هاي فسیلی به کار گرفته شود هاي شهري جامد و غیره می تواند براي کاهش استفاده از سوخت ها، پسماند فاضالب
هاي  ان سوخته نشوند، آنها را در کورههاي سیم باشند اما چون اگر در کوره کربن می اکسید ها خود داراي انتشارات دي سوخت

هاي منشا زیستی مانند  سوخت .گردد کربن در محیط می اکسید زباله سوزي خواهند سوزاند و این باعث انتشار بیشتر دي
هاي با  هاي مربوط به چوب، پسماند هاي مربوط به کاغذ و محصوالت جنبی کشاورزي به عنوان سوخت پسماند

کربن آزاد می کنند که گیاه در  اکسید شوند چرا که در یک دوره حیات مبنا، آنها همان مقدار دي رفی میکربن صفر مع اکسید دي
هاي جایگزین را براي صنایع سیمان از لیست مالیات مربوط  انگلستان استفاده از  سوخت. طول رشد از جو دریافت کرده بود
موظف است که بخشی از  شدنی، صنعت سیمان رایی تجدیدبر اساس مدل استاندارد دا .به انرژي خود حذف کرده است

  .هاي با کربن کم فراهم نماید انرژي مورد نیاز خود را از طریق سوخت

گیرد، براي کاربرد در  گیرد و براي بهبود کیفیت هوا مورد استفاده قرار می مدل استاندارد دستگاه، که از کالیفرنیا نشات می
هاي فروشی باید از اقالم کم انتشار یا  این مدل نیاز دارد که حداقل درصد دستگاه .باشد میصنایع سیمان و بتن نیز مناسب 

کنندگان دارد که در آن  ستد بین تولید و پذیري قابل توجهی در مقرر کردن مجوز داد این سیاست انعطاف .بدون انتشار باشد
یک  .موفق باشند کنندگان منفرد در رسیدن به اهداف خود نا دست خواهد آمد اگر چه بعضی از تولید اهداف متوسط کلی به

                                                
1 renewable portfolio standard (RPS) 
2 vehicle emission standard (VES) 



 .تطبیق داده شده است SCMها و بتن هاي مخلوط شامل  سیمان ستد براي و رویکرد مشابه براي اطمینان از حداقل سهم داد
شدنی نبوده و  ،هاي ساختمانی بیشتر از خاکستر بادي در تمام موقعیت-درصد 50اند که استفاده  پیشنهاد کرده 1ابال و همکاران

مان مورد استفاده قرار درصد خاکستر بادي می تواند به عنوان یک جایگزینی جزئی در سی 15ها فقط  براي بعضی از کاربرد
درصد  50ي بیشتر از  هایی در مقابل استفاده هاي ساختمانی به عنوان محدودیت ها و نیاز ها، محیط تغییر در مواد، کاردبرد .گیرد

هایی نه تنها باعث کاهش انتشارات  ستد معین براي چنین بتن و تضمین یک سهم داد .اند فهرست شده خاکستر بادي
شود بلکه باعث یک نوآوري ناگهانی در عملیات ساختمانی و محصوالت تکمیلی براي  در کوتاه مدت میکربن  اکسید دي

  . ستد افزایش یافته در بلند مدت شود و برداشتن موانع موجود بر سر راه سهم داد

 کربن  اکسید ي مدیریتی دي رویکرد پیشرفته -5

  کربن  اکسید ذخیره و ضبط دي 5-1

کربن  اکسید دي. گردد هاي صنعتی قبل از اینکه وارد جو شود، ضبط می کربن تولید شده در فرایند یداکس در این رویکرد، دي
در  .زمینی تزریق شود سنگ یا سفره هاي آب زیر ضبط شده بعدا می تواند به اعماق زمین مانند ذخایر نفت و گاز، بستر زغال

اند  به سیستمی اشاره کرده 2هامفریس و ماهاسنان .پذیر نیست انکربن از لحاظ اقتصادي امک اکسید حال حاضر فرایند ضبط دي
کربن از  اکسید چنین برآوردي بر اساس ضبط دي .دالر آمریکا هزینه در بر دارد 25کربن ضبط شده،  اکسید که براي هر تن دي

کربن دارد انجام  اکسید دي درصد 15تا  12سنگ که به طور نمونه چیزي در حدود  هاي برق بر پایه زغال گاز دودکش نیروگاه
احتماال طراحی دستگاهی که براي صنایع سیمان کاربرد داشته باشد، هزینه کمتري را به دنبال داشته باشد چرا که  .گرفته است

دولت کانادا در حال بررسی استقرار سیستم  .کربن دارد اکسید درصد دي 30هاي دودکش در صنعت سیمان در حدود  گاز
صنایع سیمان احتماال از این اقدامات به دلیل داشتن غلظت بیشتر  .باشد کربن می اکسید و ضبط دي لوله ذخیره خط
  .کربن در انتشاراتشان سود خواهند برد اکسید دي

   3کربن اکسید هاي دي سینک 5-2

بخش زیادي از . کنند میکربن را از جو بیرون آورده و آن را ذخیره  اکسید کربن فرایندي است که در آن دي اکسید سینک دي
کربن در زمینه  اکسید ها براي جذب دي ظرفیت کلی اقیانوس .گردد ها جذب می کربن آزاد شده به وسیله اقیانوس اکسید دي

هاي کشاورزي که در آن  خاك و ها کربن عبارتند از جنگل اکسید هاي دیگر دي سینک .باشد هوا در حال بررسی می و تغییر آب
کند و با  کربن از جو به درون بتن نفوذ می اکسید دي .جذب می کنند 4کربن را از طریق فرایند فتوسنتز یداکس گیاهان، دي

نامیده  5آید، این فرایند کربناسیون شود و به شکل کربنات کلسیم در می هیدروکسید کلسیم در حضور رطوبت وارد واکنش می
هاي  مقدار کربناسیون به فاکتور. کربن تلقی شود اکسید جداسازي دي بنابراین بتن می تواند به عنوان سینکی براي .شود می

                                                
1 Obla et al. 
2 Humphreys and Mahasenan 
3 Carbon dioxide sinks 
4 Photosynthesis  
5 Carbonation  



تحقیقات براي  .کربن در هوا و دما بستگی دارد اکسید پذیري پوشش بتن، رطوبت نسبی، غلظت دي مختلفی همچون نفوذ
ذب شود، در حال هاي مختلف تحت شرایط محیطی متفاوت ج تواند توسط ساختار کربن می اکسید تعیین اینکه چه مقدار دي

کربن خالص آزاد  اکسید ي دي کربن جذب شده می تواند به عنوان یک عامل خنثی کننده اکسید این مقدار دي .باشد انجام می
به گان  ي آن مصرف کنند این در هر حال مستلزم توسعه مکانیزمی خواهد بود که به واسطه .شده در تولید سیمان تلقی شود

کربن کاسته  اکسید براي استفاده خاص از سیمان و بنابراین مقدار دي...) هزینه کردن و  مقدارز طریق ا(کنندگان  وسیله تولید
گیرد، فقط  به این نکته باید توجه نمود که اغلب در کربناسیون کاملی که در بتن انجام می .شده، مستحق پاداش هستند

کربن  اکسید شود و دي جبران می) درصد از انتشارات کل 50ریبا تق(آهک  کربن آزاد شده در فرایند کلسیناسیون سنگ اکسید دي
  .آزاد شده در فرایند تولید انرژي در سیمان و یا حمل نقل جبران نخواهد شد

 نتیجه گیري -6

. این مقاله مورد بحث قرار گرفت رهاي مرتبط با آن د هوا و توسعه سیاست و اي، تغییر آب هاي گلخانه موضوع انتشار گاز
تواند به کار گرفته شود به منظور هدایت استراتژیک براي رسیدن به  هاي سیاسی که در صنعت سیمان می ابزار زنجیره
هوا با یک ابزار سیاسی قابل  و چالش تغییر آبگذاران آشکار شد که  براي سیاست .آینده مورد بررسی قرار گرفت يها سیاست

حل براي این عملیات  بهترین راه. بوط به خود را دارا می باشندهاي سیاسی مختلف مزایا و معایب مر ابزار. حل نیست
هاي  هاي در دسترس و موانع موجود بر سر راه جنبه ها براي بررسی فرصت تواند تطبیق یک ترکیب متعادل از این سیاست می

رایی الزم را براي جلوگیري اگر چه اقدامات سیاسی داوطلبانه مقبولیت بیشتري دارند اما کا .مختلف اقتصادي در اجتماع باشد
که اگر هر پیشرفتی تحت اقدامات سیاسی داوطلبانه در هر کجا  ین موضوع بحث شدا. هوا ندارند و ي تغییر آب از پدیده

صنایع سیمان  .هوا درآنجا وجود نداشته است و ي جلوگیري از تغییر آبهاي جدي برا گزارش شود، اقدامات فعال یا تالش
در هر حال، نه  .کربن استفاده نمایند اکسید هاي در دسترس براي کاهش هزینه انتشارات دي د که از فرصتعموما قادر نیستن

  .کنند کنندگان نیز نقش مهمی را در کاهش انتشارات بازي می گذاران و مصرف ها، قانون کنندگان سیمان، بلکه دولت تنها تولید
ها و تولیدکنندگان  ي دولت به وسیله انتشار هاي کم ي سیمان یا توسعه و SCMهاي مخلوط با حجم باالي  استفاده از سیمان

مورد حمایت قرار  حاصل از مقاومت با سن کم بندي ساختاري تاخیري سیمان با انگیزه خنثی نمودن افزایش قیمت یا زمان
هاي جدید، توسعه اقتصادي و  گذاري در بخش تحقیق و توسعه در زمینه کوره نیازمند به افزایش سرمایه ها دولت .گیرد می

چنین  .هاي مخلوط و بهبود در عملیات ساختمانی می باشند موثر در زمینه محصوالت مکمل براي بتن ساخته شده از سیمان
ها همچنین با استفاده از  دولت .اي در صنعت سیمان خواهد گردید هاي گلخانه اقداماتی باعث کاهش قابل توجه انتشارات گاز

هاي  اي در تاسیسات ساختمانی و فراهم نمودن کمک هاي مالی براي پروژه هاي گلخانه انی با انتشارات کم گازمواد ساختم
برداشتن موانع بازار براي این مواد و سایر مواد  به منظور .زیربنایی که از این مواد استفاده نمایند، می توانند نقش داشته باشند

 .مدل استاندارد انتشارات دستگاه مورد ضمانت قرار گرفته است با پیروي از ابتکاري ساختمانی، یک سهم حداقل معین
ي  هاي با کربن کم به وسیله توانند به سوي استفاده بیشتر از سوخت هاي جایگزین یا سایر سوخت کنندگان سیمان می تولید

با تعهد کنترل و اعمال نوآوري، . شوند پذیر هدایت هایی با استفاده از مدل استاندارد دارایی تجدید سهم حداقل چنین سوخت



صنعت سیمان نه تنها می تواند به اهداف خود در پروتکل کیوتو دست یابد، بلکه قادر خواهد بود از آنها عبور کرده و مزایایی 
 .آورد  را از فروش مجوز کربن به دست


