در سال  ۲۰۱۵شامل کاهش مطلق انتشارهای جهانی نمیشود
و ما را در مسیر  4.3درجه گرمایش در پایان قرن قرار میدهد.
این رقم به میزان چشمگیری بیش از محدوده  5.1و  ۲درجه
سانتیگراد است که توافق پاریس مشخص کرده است.
دلیل اولیه این مشکل این است که نشان داده شده این برنامه
رشــد اقتصادی تقاضای انرژی را با نرخی بیشتر میکند که
بیش از ظرفیت گسترش انرژی پاک است .این مساله در قرن
بیستویکم نیز مشکلی پیش نهاده اســت .امروزه جهان هر
ساله  ۸میلیارد مگاوات در ساعت انرژی پاک بیشتر نسبت به
سال  ۲۰۰۰تولید میکند که افزایش چشمگیری است .اما در
طول همین دوره ،تقاضای انرژی  ۴۸میلیارد مگاوات در ساعت
رشد داشته است .به بیان دیگر ،ظرفیت انرژی پاک جدید تنها
 ۱۶درصد از تقاضای جدید را پوشــش میدهد .البته افزایش
خروجی انرژی برای پاسخگویی تقاضای انرژی جهانی به لحاظ
فنی امکانپذیر است .اما پرسش این است که آیا انجام این کار
با نرخی که به میزانی سریع باشــد که از بودجه کربنی برای
 5.1و  ۲درجه سانتیگراد تخطی نکند و در همین زمان اقتصاد
جهانی را با نرخ عادی خود توسعه دهد ،امکانپذیر است؟
ما میتوانیم با نگاه به نرخهای برنامهریزی شــده کربنزدایی
این پرسش را بررســی کنیم .اگر فرض کنیم ( )GDPجهانی
به رشد  ۳درصد ساالنه (میانگین  )۲۰10-۲۰۱4ادامه دهد،
کربنزدایی برای  5.1درجه باید با  10.5درصد در سال و برای
 ۲درجه ســانتیگراد باید با نرخ  3.7درصد در سال اتفاق افتد.
اگر ( )GDPکند شــود و تنها  1.2درصد در سال رشد داشته
باشد (مطابق با پیشبینی  )PWCکربنزدایی برای 5.1درجه
باید با نرخ  6.9درصد در سال و برای  2درجه سانتیگراد باید با
نرخ  4.6درصد در سال اتفاق افتد .تمامی این اهداف به میزان
چشمگیری فراتر از آن چیزی است که مدلهای تجربی فعلی
امکانپذیر میدانند .مثالهای مختصری برای نشــان دادن
این نکته ارائه میشــوند .شــندل 7و همکاران ( )۲۰۱۶نشان
میدهند با بهترین شرایط سیاستگذاری ،کربنزدایی حداکثر
میتواند با نرخ  ۳درصد در سال انجام شود .ابزار ()C-ROADS
(که توسط کالیمت اینتراکتیو 8و امآیتی اسلون 9طراحی شده
است) تحت شدیدترین سیاســتگذاریهای کاهشی ممکن،
کربنزدایی حداکثر  ۴درصد در ســال را تخمین میزند .این
سیاستگذاریها شامل یارانههای زیاد به انرژیهای تجدیدپذیر
و انرژی هستهای و همچنین مالیاتهای سنگین بر نفت ،گاز و
زغالسنگ میشوند .هولتز 10و دیگران ( )۲۰۱۸در مرور شواهد
فعلی دریافتنــد نرخ کربنزدایی الزم برای برآورده ســاختن
اهداف توافق پاریس «بر اســاس شواهد تاریخی و مدلسازی
استاندارد ،بسیار فراتر از چیزی است که امروزه دست یافتنی
دانسته میشود».

مدتی است که دانشمندان و نویسندگان ( )IPCCاز این مشکل
آگاه هستند .آنها در گزارش ارزیابی جامع پنجم )AR5( 11با
فرض کردن وجود تکنولوژیهای «با انتشار منفی» فرضی در
آینده با این مشکل کنار آمدند .نظریه آنان این است در حالی
که رشد به شــکل کســبوکار طبق معمول 12باعث میشود
انتشــارها در میان مدت از بودجه کربنی بیشــتر شوند ،اگر
بتوانیم راهی پیدا کنیم تــا بعدتر در همین قرن کربن را از جو
بزداییم ،مشــکلی پیش نخواهد آمد .طرح پیشنهادی غالب
برای دستیابی به این امر انرژی زیستی با جذب و ذخیره کربن
است که ( )BECCSنامیده میشود )BECCS( .شامل افزایش
کاشت درختان در سراسر جهان برای جذب کربن دیاکسید
از جو ،تولید بیومس ،ســوزاندن آن برای تولید انرژی ،جذب
انتشار گازها در منبع و ذخیره پسماندها در زیر زمین میشود.
در ( )AR5اکثریت غالب ســناریوها برای  ۲درجه سانتیگراد
( ۱۰۱از  ۱۱۶سناریو) برای دستیابی به انتشار با نرخ منفی به
( )BECCSوابسته هستند.
اما ( )BECCSدر میان دانشمندان بسیار بحثبرانگیز است .در
این میان نگرانیهای متعددی وجود دارد .اول ،هیچگاه ثابت
نشده تولید انرژی با سیستمهای جذب و ذخیره کربن ()CCS
به لحاظ اقتصادی پایدار باشــد یا بتواند در مقیاس باال انجام
شود .دوم ،مقیاس بیومس فرض شده در سناریوهای ()AR5
نیازمند کاشــت درخت در زمینهایی با وسعت دو تا سه برابر
هند است که پرســشهایی در مورد در دسترس بودن زمین،
رقابت با تولید غذا ،خنثی بودن کربنی و از دســت رفتن تنوع
زیستی را به وجود میآورد .سوم ،ممکن است ظرفیت ذخیره
کربن دیاکســید الزم وجود نداشته باشــد .اندرسون و پترز
( )۲۰۱۶نتیجهگیری میکننــد « ( )BECCSیک تکنولوژی
بســیار فرضی باقی میماند» و اینکه اعتماد به این تکنولوژی
«یک قمار با ریسک باال و غیرمنصفانه است» :اگر این تکنولوژی
به موفقیت دســت نیابد« ،جامعه در خط سیری با دمای باال
گرفتار خواهد شــد» .تعداد هرچه بیشــتری از دانشمندان و
همچنین شورای مشورتی علوم دانشگاههای اروپایی ()۲۰۱۸
نیز همین نتیجهگیری را میکنند.
( )IPCCدر واکنش به این نگرانیها برای بار اول ســناریویی
برای کاهش انتشارها مطابق با توافق پاریس منتشر کرد که به
تکنولوژیهای با انتشار منفی فرضی وابسته نبود .این سناریو
که توسط گروبلر1 3و همکاران ( )۲۰۱۸نوشته شد و سناریوی
تقاضای انرژی کم )LED( 14نامیده میشود ،به این شکل عمل
میکند :کاهش مصرف انرژی جهانی بــه میزان  ۴۰درصد تا
ســال  ۲۰۵۰که امکان گذار به انرژی ۱۰۰درصد پاک را بسیار
بیشتر میکند .ویژگی کلیدی این سناریو این است که مصرف
و تولید مواد در جهان به میزان چشــمگیری کاهش مییابد:
شماره  52و  53مرداد و شهریور 1398

انتشار گازها در
سطح جهان باید تا
سال  ۲۰۳۰نصف
شود و در میانه
قرن باید به میزان
خالص صفر برسد.
این برنامه ناگهانی
است و مستلزم
معکوس ساختن
سریع خط سیر
تمدن ما است
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