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ناکامی جهان در کاهش انتشارات کربنی در سال ۲۰۱۹
نویسنده:�مریم�صفدری��

بااینکه اســتفاده از زغال سنگ در جهان در حال 
کاهش است، میزان انتشار گازهای گلخانه ای همچنان 

روند افزایشی را طی می کند.
بر اساس نتایج پژوهش های جدید، میزان انتشار 
کربن دی اکسید حاصل از ســوخت های فسیلی که 
موجب گرم شــدن زمین می شــود، در سال ۲۰۱۹ 
رکوردی را ثبت کرده است. این مسئله کشورها را از 
دستیابی به هدف توقف روند گرمایش زمین دورتر 

می کند.
داده های جدید نشــان می دهند که امســال، در 
سرتاســر جهان، انتشــارات حاصل از فعالیت های 
صنعتی با ســرعت ۰.6 درصد در حال افزایش بوده 
که این میزان از ۱.5 درصد ســرعت مشاهده شــده 

در ســال ۲۰۱۷ و ۲.۱ درصد ســال ۲۰۱۸ پایین تر 
است. کشــور آمریکا و اتحادیه ی اروپا هر دو موفق 
به کاهش مقدار انتشــارات کربن دی اکســید شدند؛ 
درحالی که مقدار انتشــارات هند کمتر از حد مورد 
انتظار رشــد کرد. در ســال ۲۰۱۹، میزان انتشارات 
جهانی حاصل از زغال ســنگ که بدترین آالینده در 
میان تمام سوخت های فســیلی محسوب می شود، 
به طور غیرمنتظره ای در حدود ۰.۹درصد کاهش پیدا 
کرد، اگرچه این کاهش با افزایش شــدید در استفاده 

از نفت و گاز طبیعی در سرتاسر جهان جبران شد.
دانشمندان مدت ها است هشدار می دهند که اگر 
روند افزایش انتشــارات گازی کمی آهسته شده یا 
حتی متوقف شود، این امر برای حل مشکل گرمایش 
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زمین کافی نیســت. برای پرهیز از پیامدهای شدید 
ناشــی از تغییرات اقلیمی )ازجملــه امواج گرمایی 
مرگ بار، خشکســالی های شــدید و کمبود آب  و  
منابع غذایی(، میزان انتشار کربن دی اکسید در جهان 
باید هرســال به طور پیوســته کاهش یابد و تا پایان 
قرن حاضر به صفر برســد. گلــن پیترز، مدیر مرکز 

پژوهش های بین المللی اقلیم در نروژ می گوید:
هرســال که میزان تولید گازهای گلخانه ای باال 
برود، حتی اگر این افزایش ناچیز باشد، روند کاهش 

آن را دشوارتر می کند.
آمار جدید مرتبــط با میزان انتشــارات گازی 
که به وســیله ی پروژه ی جهانی کربن گزارش شــده 
و به طور هم زمان در ســه مجله ی عملی منتشرشده 
است، در حالی رســید که دیپلمات هایی از بیش از 
۱۹۰ کشور در مادرید برای دور دیگری از مذاکرات 
سازمان ملل در مورد چگونگی تقویت تالش ها برای 

کاهش انتشار گازهای گلخانه ای گرد هم آمدند.
گزارش هــای جدیــد نشــان می دهــد کــه 
پیشرفت های انجام شده تاکنون بسیار کم بوده است. 
در جریان دهه ی ۲۰۰۰، انتشــارات جهانی حاصل 
از ســوخت های فسیلی به طور میانگین با سرعت ۳ 
درصد در سال در حال افزایش بود که بخش عمده ای 
از آن مربوط به افزایش میزان سوخت زغال سنگ در 
چین بازمی گردد. از سال ۲۰۱۰، انتشارات با سرعت 
کمتر ۰.۹ درصد در سال رشد داشت؛ زیرا نیاز چین 
به نیروگاه های زغال سنگ ســوز جدید کم شــد و 
دولت های سرتاسر جهان سعی کردند تا فناوری های 
پاک تری مانند اتومبیل هــای برقی، انرژی های بادی 
و خورشــیدی را رواج دهند. راب جکســون استاد 
دانشگاه استنفورد و نویسنده ی یکی از مطالعاتی که 

به تازگی منتشرشده است، می گوید:
من فکر می کنم که سیاســت های جهانی و ملی 
اثربخش هســتند، مخصوصا رشد سریع انرژی های 

تجدید پذیر و بدون آن ها وضعیت بدتر می شــود؛ 
اما آشکار است که این سیاست ها برای توقف رشد 

سوخت های فسیلی کافی نیست.
داده های جدید نشان می دهند که گاز طبیعی که 
نسبت به زغال سنگ آالیندگی کمتری دارد )بااین حال 
یک ســوخت فسیلی اســت(، در ســال های اخیر 
بزرگ ترین نقش را در انتشارات جهانی داشته است. 
به عنوان مثال، کشور ژاپن پس از حادثه ی سال ۲۰۱۱ 
در نیروگاه فوکوشیما دای ایچی، برای جایگزین کردن 
بسیاری از نیروگاه های هسته ای عاری از کربن خود 
بــه گاز طبیعی وارداتی متکی شــد. اخیرا نیز رونق 
تکنیک شکســت هیدرولیکی موجب شده است که 
گاز طبیعی به بزرگ ترین منبع تولید برق در کشــور 

آمریکا مبدل شود. دکتر پیترز می گوید:
گاز طبیعی نسبت به زغال سنگ انتشارات کربنی 
کمتری تولید می کند؛ اما این وضعیت مثل آن است 
که شما کره ی زمین را با سرعت کمتری گرم می کنید. 
ضمن اینکه نشــت متان از زیرســاخت های گازی 

مسئله تأثیرگذار دیگری است.
چندین کشور مســئول تولید بخش عمده ای از 
انتشــارات کربن دی اکسید جهان هستند: چین با ۲6 
درصد در مقام اول قرار دارد و پس ازآن آمریکا با ۱۴ 
درصد، اتحادیه ی اروپا با ۹ درصد و هند با ۷ درصد 
قرار دارند. گزارش جدید نشــان می دهد که چگونه 
هرکدام از این مناطق با چالش های منحصر به فرد خود 
درگیر هستند. پیش بینی می شود که میزان انتشارات 
کربنی چین امسال ۲.6 درصد افزایش پیدا کند؛ زیرا 
دولت چین برای تحریک اقتصاد ُکند خود همچنان 
در حال ســرمایه گذاری روی زیرساخت های جدید 
است. درحالی که انتشارات حاصل از زغال سنگ در 
چین تنها ۰.۸درصد رشد داشت، این کشور به سرعت 
در حال گسترش استفاده از نفت و گاز طبیعی برای 

تأمین انرژی موردنیاز وسایل نقلیه و گرمایش است
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انتشــارات کربن دی اکسید  آمریکا  در کشــور 
به لطف کاهش شــدید در برق حاصل از ســوخت 
زغال سنگ در سال ۲۰۱۹ حدود ۱.۷ درصد کاهش 
یافت. بااین حال، انتظار نمی رود که کاهش انتشارات 
امسال آمریکا به اندازه ای کافی باشد که جبران افزایش 
۲.۸ درصد در سال ۲۰۱۸ را بکند. این کشور درست 
زمانــی در حال تالش برای کنترل انتشــار گازهای 
گلخانه ای است که دولت ترامپ سعی می کند قوانین 
مربوط به کاهش انتشارات گازی که در دوران اوباما 

وضع شده است، تغییر دهد.
میــزان انتشــارات اتحادیه ی اروپا نیز امســال 
۱.۷درصــد کاهش پیدا کرد؛ زیرا سیســتم تجارت 
انتشارات موجب شــد که تقریبا یک پنجم از انرژی 
حاصل از سوخت زغال ســنگ از شبکه تولید برق 
خارج شــود. در همین زمان اروپا شاهد افزایش در 
تقاضا برای سوخت های دیزلی و حمل و نقل هوایی 
بود که نشان می دهد سیاست گذاران بااینکه طرح های 
بزرگی برای ترویج وســایل نقلیه ی برقی داشــتند، 

نتوانستند انتشــار گازهای حاصل از وسایل نقلیه را 
محدود کنند.

وضعیت کشــور هند که در تالش است صدها 
میلیون نفــر را از فقر دور کنــد، عجیب بود. میزان 
انتشارات گازی کشــور هند که انتظار می رفت پس 
از افزایش ۸ درصد در ســال ۲۰۱۸، مجددا افزایش 
قابل توجهی داشته باشــد، فقط ۱.۸ درصد افزایش 
پیدا کرد. پژوهشگران می گویند بخشی از این کاهش 
می تواند با رشد اقتصادی ضعیف تر و فصل بارندگی 
غیرمنتظره ای که به کشور هند امکان داد برق بیشتری 
از سدهای برق آبی عاری از انتشارات خود تولید کند 
و کمتر از نیروگاه های زغال سنگ ســوز برق بگیرد، 
حاصل شده باشد. دولت هند همچنان به دنبال ترویج 
انرژی خورشیدی و وسایل نقلیه ی برقی است و باید 
دید که آیا این سیاست ها می توانند به محدود کردن 

انتشارات این کشور در آینده کمک کنند.
منبع:زومیت


