اين فايل ويراستاري نشده و جهت مشاهده متن كامل مقاله است.
جهت استناد استفاده نشود ،فايل ويراستاري شده در نوبت انتشار مقاله
در دسترس قرار خواهد گرفت

تحلیل وضعیت جمعیت ،رشد اقتصادی و شاخصهای علم و
فناوری در سناریوهای «مسیرهای مشترک اقتصادی اجتماعی»
چکیده
امروزه جوامع علمی و سیاستگذاران علم وفناوری بیش از هر زمان به ضرورت خلق و به کارگیری
سناریوهای زیستمحیطی در سیاستگذاریهای حوزهی تغییرات اقلیم پی بردهاند و آن را در دستورکار
قرار دادهاند .این سناریوها اگرچه پیشبینی آینده نیستند ،اما درک مناسبی از وقایع و مسیرهای احتمالی
پیش رو در اختیار تصمیمگیران قرار میدهد .در این پژوهش با بررسی سناریوهای معتبر حوزهی
تغییراقلیم مانند سناریوهای هیئت بینالدولی تغییراقلیم و سایر پژوهشهای دیگر ،به ارزیابی روند تولید
این سناریوها پرداخته شدهاست .نسل نوین این سناریوها با رویکرد تدوین موازی سناریوهای انتشار
معروف به سناریوهای «مسیرهای معرف غلظت» و سناریوهای اقتصادی اجتماعی با عنوان «مسیرهای
مشترک اقتصادی اجتماعی» میباشد .این سناریوها با کاهش وقفه زمانی و همبستگی بیشتر بین
پژوهشگران حوزههای مختلف ،منجر به استفادهی گسترده و بهینه محققان و سیاستگذاران بین الملل از
این سناریوها در پژوهشهای ملی و منطقهای شدهاست .در ادامه پس از بیان فرایند تهیهی این سناریوها،
پنج روایت عمده از سناریوهای مسیرهای مشترک اقتصادی اجتماعی ارائه و ویژگیهای عمده هر مسیر
بیان شدهاست و مقایساتی در خصوص چهار شاخص چالشهای انطباق و سازگاری ،جمعیت ،رشد
اقتصادی و شاخصهای علم و فناوری انجام پذیرفتهاست.
کلیدواژگان :تغییراقلیم ،سناریو ،مسیرهای مشترک اقتصادی اجتماعی ،محیط زیست ،علم و فناوری

 -1مقدمه
طی دهههای گذشته بخش مهمی از تحقیقات و ارزیابیهای تغییرات آب و هوایی مبتنی بر
نقش موثر سناریوها انجام پذیرفتهاست که موجب درک پیامدهای بلند مدت تصمیمات شدهاست و
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محققان را قادر ساخته تا آیندههای بدیل احتمالی را با توجه به عدم قطعیتهای اساسی آینده
کشف نمایند [ .]1ابزاری که امروزه سیاستگذاران ملی و بینالمللی در ابعاد گسترده و در جهت
تدوین سیاستهای ملی و منطقهای در موضوعات مختلف از جمله مسائل حوزهی تغییراقلیم مورد
استفاده قرار میدهند .دانشمندان در جهت توسعهی سناریوها ،روندی موازی را آغاز نمودند که
بهعنوان یک تغییر اساسی و پایهای برای توسعهی پیشبینیهای جدید تغییرات آب و هوایی
محسوب میشود و منجر به ایجاد جدیدترین سناریوهای آن با عنوان مسیرهای معرف غلظت]2[1
و سناریوهای مسیرهای مشترک اقتصادی اجتماعی ]3[ 2گردید.
مهمترین جنبه این سناریوها در ارائه مبنایی مشترک برای اکتشاف سیاستهای کاهش انتشار،
بررسی تأثیرات ،گزینههای سازگاری و تغییرات در سیستم فیزیکی زمین جهت دستیابی آنها به
یکپارچگی در جوامع مختلف تحقیقاتی میباشد .روند موازی این سناریوها ،هماهنگی زیادی در
جهت توسعهی سناریوهای مرتبط با حوزهی تغییراقلیم ایجاد نموده و وقفه زمانی بین خلق
سناریوهای انتشار ،استفاده از آنها در مدلهای آب و هوایی و در نهایت استفاده از این سناریوها
در پژوهشهای مرتبط با بررسی اثرات ،انطباق پذیری و آسیب پذیری را از بین برده و همگرایی
بیشتری بین پژوهشها ایجاد میکند [ .]2برخالف حجم انبوه مقاالت و پژوهشهای مبتنی بر این
سناریوها و تاکید بر استفاده از چارچوبهای مبتنی بر این سناریو [ ،]4انتقاداتی به کارامدی
استفاده از این سناریوها [ ]5طرح گردیدهاست.
سناریوهای مسیرهای معرف غلظت ،سطوح مختلف گازهای گلخانهای و نیروهای تابشی را که
ممکن است در آینده رخ دهد ،توصیف میکنند .این سناریوها چهار مسیر که طیف وسیعی از
گسیلهای تابشی را در سال  6.0 ، 4.5 ، 2.6( 2100و  8.5وات بر متر مربع) شامل میشوند
والبته هیچ روایت اجتماعی اقتصادی برای همراهی با آنها را شامل نمیشوند .از آنجا که سناریوهای
مسیرهای معرف غلظت هیچ روایت اجتماعی اقتصادی را ارائه نمینمود ،گروه دیگری از دانشمندان
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)Representative Concentration Pathway (RCP

1

)Shared Socioeconomic Pathways (SSP

2

روی مدل سازی چگونگی تغییر عوامل اجتماعی و اقتصادی در قرن آینده کار کردند .این سناریوها
شامل «پایداری در پیش گرفتن راه سبز« ،»3میانه راه« ،»4رقابت منطقه ای ،جاده سنگالخی،»5
«نابرابری جادهای تقسیم شده »6و «توسعه سوختهای فسیلی-انتخاب بزرگراه »7میباشد.
این مقاله مروری بر مسیرهای اقتصادیاجتماعی مشترک است که در آن روایات جدید و
توضیحات کمی مربوط به محرکهای اصلی سناریو ،مانند جمعیت ،رشد اقتصادی ارائه شدهاست.
مسیرهای اقتصادیاجتماعی مشترک و سناریوهای مرتبط ارائه شده نتیجه یک فرایند تکراری
جامعه علمی است که بهروزرسانیهای مهمی در سالهای گذشته داشتهاست .این مقاله با ارائه
توصیفی یکپارچه و بیان روایتهای کیفی و کمّی ،نمایی کلی از این سناریوها را بیان میکند و این
سناریوها را بر اساس شاخص تحصیالت،تجارت بین المللی ،پیشرفت فناوری و تغییر کاربری زمین
مورد ارزیابی قرار میدهد.

 -2سناریوهای زیست محیطی
بهره برداری صحیح از تحوالت سریع علم و فناوری ،امروزه بیش از هر زمان دیگر مستلزم
تنظیمات سیاستهای علم و فناوری متناسب با فرصتها و تهدیدها و عدم قطعیتهای ذاتی
آیندهاست [ .]6این امر طی دهههای گذشته از دانش آینده پژوهی و به طور خاص روش سناریو
پردازی در دستور کار قرار گرفتهاست .سناریوهای زیست محیطی توصیفهای قابل قبولی از
وضعیت آتی در حوزههای کلیدی از جمله انتشار گازهای گلخانه ای ،آب و هوا ،محیط زیست و
آسیب پذیری را ارائه میدهند که این سناریوها به عنوان ورودی و خروجی مدلهای مختلف آب و
هوایی ،زیست محیطی و سیاست گذاری محسوب میشود.

SSP1: Sustainability,Taking the green road

3

SSP2: Middle of the road

4

SSP3: Regional rivalry, A rocky road
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SSP4: Inequality, A road divided
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SSP5: Fossil-fueled development, Taking the highway
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قدیمیترین سناریوهای زیست محیطی توسط تالشهای دانشمندان در دههی شصت میالدی
منجر به مدل محدودیتهای رشد گردید [ ،]7سالها بعد پس از اذعان جامعهی بین المللی به
سیل حوادث زیست محیطی و تخریب محیط زیست ،هیئت بین الدولی تغییراقلیم تاسیس شد و
تولید و استفاده از سناریوهای زیست محیطی را به عنوان یک جزء اصلی از کار خود در ارزیابیهای
تحقیقات آب و هوایی استفاده کرد [ .]8نسل اول ،دوم و سوم این سناریوها در سالهای  1990تا
 2000رونمایی شدند که شامل سناریوی پایه و چندین سناریوی بدیل بودند [.]9
هرچند سناریوهای تولید شده هیأت بین الدولی مفید واقع شد ،اما چند دلیل عمده از جمله
وابستگی تولید سناریوها به هیأت بین الدولی و مشارکت کمتر جامعهی مستقل علمی ،فرایند
زنجیرهای گام به گام و وقت گیر انتقال اطالعات بین حوزههای علمی و همگرایی پایین در
تحقیقات منجر به تغییر نقش هیأت بین الدولی تغییراقلیم به ارزیابی کننده سناریوها شد و
توسعهی سناریوها به جامعه تحقیقاتی واگذار گردید .جامعه علمی نیز با تغییر فرایند تولید
سناریوها از یک فرایند سری به فرایند موازی و در ادامه تولید سناریوهای مسیرهای معرف غلظت و
مسیرهای مشترک اقتصادی اجتماعی تغییر چشمگیری در ایجاد چارچوبهای ارزیابی و تحلیل
محیط زیست ایفا نمود.
چهار نوع مختلف از سناریو را میتوان در تحقیقات زیست تغییراقلیم مورد بررسی قرار داد.
نخست «سناریوهای انتشار» که توصیف آیندههای بالقوه انتشار موادی به جو زمین همچون
گازهای گلخانهای و ذرات معلق که بر تعادل تابشی زمین تاثیرگذارند« .سناریوی آب وهوایی» نیز
بازنماییهای قابل قبولی از شرایط اقلیمی آینده مانند دما ،بارش و دیگر پدیدههای اقلیمی هستند.
«سناریوی زیست محیطی» با تجزیه و تحلیل تاثیر بالقوه یک سناریوی آب و هوایی خاص که
بیشتر بر تغییرات شرایط زیستمحیطی تمرکز میکنند ارتباط دارند و «سناریوهای آسیب پذیری»
نیز عوامل موثر بر آسیب پذیری مانند جمعیت ،اقتصاد ،سیاستگذاری ،فرهنگ و ویژگیهای
نهادی و  ...را مورد بررسی قرار میدهند [.]2
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سناریو مسیرهای معرف غلظت اولین سناریوهای تولید شده در فرایند موازی و در گروه
سناریوهای انتشار میباشند (جدول  .)1این چهار مسیر با توجه به میزان گسیل ناشی از آنها در
پایان قرن  21نامگذاری شده اند و توصیفات قابل قبولی از آینده را بر اساس سناریوهای اقصادی
اجتماعی ارائه میدهند .شکل-1الف نمودار تاریخی غلظت گازهای گلخانهای از ابتدای تاریخ تا به
امروز و سناریوهای مختلف «مسیرهای معرف غلظت» را تا پایان سال  2300را نشان می دهد.

شکل  -1روند تاریخی غلظت کربن دی اکسید جو (پی پی ام) و مقدار آن در سناریوهای مسیرهای معرف
غلظت تا سال ]10[ 2300

با نمایی واضحتر ،شکل-2الف روند تغییرات غلظت و نیروهای تابشی را صرفا در طول قرن 21
به تصویر کشیده است .اصطالح مسیر در این سناریو تاکید میکند که نه تنها سطح غلظت گازهای
گلخانهای در بلند مدت و افق  ،2100بلکه مسیر اتخاذ شده در طول زمان تا رسیدن به آن مورد
توجه است .همچنین واژهی نماینده حاکی از آنست که هر مسیر تنها به یکی از چند سناریوی
ممکن اشاره میکند .همانطور که قبال نیز بیان شد ،اسم سناریوهای معرف غلظت (6.0 ، 4.5 ، 2.6
و  8.5وات بر متر مربع) با توجه به میزان گسیل ناشی از آنها در پایان قرن  21نامگذاری شده است
(شکل -2ب).
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شکل  -2سناریوهای انتشار گازهای گلخانهای و سناریوهای توان نیروهای تابشی جو طی قرن .]2[ 21

جدول  -1سناریوهای مسیرهای معرف غلظت []11
مسیر

نرخ آالیندگی

8.5

زیاد

6.0

متوسط

4.5

متوسط

غلظت معادل کربن
دی اکسید ()ppm

شرح سناریو

1350

فقدان سیاست جدی در کاهش انتشار منجر به غلظت باالی گازهای
گلخانهای در طول زمان شده و محدوده احتمالی دمای جهانی تا
سال  2100در حدود  4.0الی  6.1درجه سانتی گراد باالتر از
سطوح قبل از صنعتی خواهدبود [.]12
انتشار گازهای گلخانهای در حدود سال  2060به حداکثر رسیده و
سپس کاهش مییابد .دمای جهان تا سال  2100به احتمال زیاد
در حدود  2.6الی 3.7درجه سانتیگراد باالتر از قبل از دوران صنعت
خواهد بود [.]12

650

با اتخاذ سیاستهایی شامل تغییر به فناوریهای انرژی کم کربن و
استقرار فناوریهای جذب و ذخیره کربن ،دمای جهان احتماال 2
الی  3درجه سانتیگراد باالتر از سطوح قبل از دوران صنعت افزایش
مییابد [..]13

850

7

450
کم

2.6

کاهش شدید و حذف کربندیاکسید مد نظر بوده و دمای جهان تا
سال  2100به میزان  1.3تا  1.9درجه سانتیگراد باالتر از سطح
قبل از دوران صنعتی افزایش مییابد و رسیدن به چنین سطحی،
کمی بلند پروازانهاست [.]14

 -3سناریوهای مسیرهای مشترک اقتصادی اجتماعی
مسیرهای مشترک اقتصادی اجتماعی دومین سناریو از نسل جدید سناریوهای زیست محیطی
محسوب میشوند (جدول  .)2این سناریوها در زمانیکه مدل سازان سناریوهای مسیرهای معرف
غلظت مشغول به تولید این سناریوها بودند ،به طور موازی و توسط گروه دیگری از دانشمندان
توسعه داده شد .این سناریوها شامل پنج روایت میباشد که برای بررسی چگونگی تاثیر انتخابهای
اجتماعی بر انتشار گازهای گلخانهای و در نتیجه چگونگی تحقق اهداف اقلیمی از جمله اهداف
توافقنامه پاریس مورد استفاده قرار میگیرند .این پنج روایت عبارت اند از :سناریوی «پایداری ،در
پیش گرفتن راه سبز» ،سناریوی « میانه راه » ،سناریوی « رقابت منطقه ای ،جادهی سنگالخی »،
سناریوی « نابرابری ،جادهای تقسیم شده » ،سناریوی « توسعه سوختهای فسیلی-انتخاب
بزرگراه».
سناریوهای مسیرهای اجتماعی اقتصادی مشترک از طریق چندین مرحله کلیدی توسعه یافته
اند که شامل طراحی روایتها ،تبدیل روایتها به جداول ورودی و تفسیر کمی عناصر کلیدی،
پیشبینیهای کمی برای پیشرانهای اصلی اقتصادی اجتماعی همچون جمعیت ،فعالیت اقتصادی
و شهرنشینی ،و در نهایت تبدیل روایتها و پیش بینیهای مرتبط با پیشرانهای اقتصادی
اجتماعی با استفاده از طیف وسیعی از مدلهای ارزیابی یکپارچه به منظور به دست آوردن پیش
بینیهای کمی از تولید و مصرف انرژی  ،کاربری زمین و انتشارات مربوط به هر مسیر مشترک
اقتصادی اجتماعی ،میباشند [ .]2استعاره جاده یا مسیر در نامگذاری سناریوهای مسیرهای
اجتماعی اقتصادی مشترک ناشی از تأکید آن بر تکاملی بودن روندهای توسعه جهانی و منطقهای
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در طول زمان میباشد ،و بیانگر این نکتهاست که این سناریوها تصاویری لحظهای از شرایطی در
یک نقطه و در زمانی خاص را نشان نمیدهند (شکل .)2
جدول  -2شرح سناریوهای مسیرهای مشترک اقتصادی اجتماعی []15
سناریو

شرح سناریو

در پیش گرفتن راه سبز

پایداری،

جهان هرچند به تدریج اما به طور همه جانبه به سمت یک مسیر پایدار توسعه حرکت میکند و بر توسعه
فراگیر در ضمن احترام به محیط زیست تاکید میشود .هزینههای اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی تخریب
محیطزیست و نابرابریهایی که باعث این تغییر میشود مورد اهتمام بیشتری قرار میگیرند و به دقت
محاسبه می شوند .همگرایی جهانی از طریق همکاری موثر و مداوم سازمانها و نهادهای محلی ،ملی و بین
المللی  ،بخش خصوصی و جامعه مدنی تسهیل شده و به تدریج بهبود مییابد .سرمایهگذاریهای آموزشی و
بهداشتی ،گذار جمعیتی را تسریع میکند و این امر منجر به جمعیت نسبتاً کمیمیشود .رشد اقتصادی به
سمت تأکید گسترده بر رفاه انسانها حرکت میکند و این امر با شروع از کشورهای پردرآمد کنونی شروع و
به سایر کشورها ادامه خواهدیافت به گونه ای که رفاه انسانی باالتر حتی به قیمت رشد اقتصادی کندتر در
بلندمدت اولویت خواهد یافت.

میانه راه

جهان مسیری را طی می کند که در آن روندهای اجتماعی  ،اقتصادی و تکنولوژیکی به طور قابل توجهی از
الگوهای تاریخی تغییر مسیر نمیدهد .توسعه و رشد درآمد به طور ناهموار پیش میرود به گونهای که برخی
از کشورها پیشرفت نسبتاً خوبی دارند و برخی دیگر از انتظارات پایینتر عمل میکنند .اکثر اقتصادها از نظر
سیاسی ثبات دارند .بازارهای متصل به جهان عملکرد ناقصی دارند .نهادهای جهانی و ملی در جهت دستیابی
به اهداف توسعه پایدار  ،از جمله بهبود شرایط زندگی و دسترسی به آموزش  ،آب سالم و مراقبتهای
بهداشتی  ،پیشرفت میکنند اما پیشرفت کندی را انجام میدهند .توسعه فناوری به سرعت پیش میرود ،
اما بدون پیشرفت اساسی .سیستمهای زیست محیطی با تخریب روبرو میشوند  ،اگرچه برخی پیشرفتها
وجود دارد و در کل شدت استفاده از منابع و انرژی کاهش مییابد .اگرچه وابستگی به سوختهای فسیلی به
آرامیکاهش می یابد  ،اما هیچ اکراهی در استفاده از منابع فسیلی غیر متعارف وجود ندارد.

سنگالخی

رقابت منطقه ای ،جادهی

ناسیونالیسم در حال ظهور ،نگرانی در مورد رقابت پذیری و امنیت و درگیریهای منطقهای کشورها را وادار
میکند تا به طور فزایندهای بر مسائل داخلی یا حداکثر منطقهای تمرکز کنند .این روند توسط تعداد
محدودی از نهادهای جهانی نسبتاً ضعیف  ،با هماهنگی و همکاری ناهموار برای رسیدگی به مسائل زیست
محیطی و سایر نگرانیهای جهانی تقویت میشود .سیاستها در طول زمان تغییر مییابند تا به طور
فزایندهای به مسائل امنیتی ملی و منطقهای  ،از جمله موانع تجارت  ،به ویژه در منابع انرژی و بازارهای
کشاورزی متمرکز شوند .کشورها بر دستیابی به اهداف انرژی و امنیت غذایی در مناطق خود با هزینه توسعه
وسیع تمرکز میکنند و در چندین منطقه به سمت اشکال بیشتر حکومتهای اقتدارگرا با اقتصادهای دارای
تنظیمات باال حرکت میکنند.

9

جادهای تقسیم شده

نابرابری،

حجم سرمایههای بسیار نابرابر افراد ،همراه با افزایش نابرابری در فرصتهای اقتصادی و قدرت سیاسی ،
منجر به افزایش نابرابریها و طبقه بندی در داخل و داخل کشورها میشود .با گذشت زمان  ،شکاف بین
جامعهای متصل به سطح بین المللی که تحصیالت خوبی دارد و به بخشهای دانش و سرمایه در اقتصاد
جهانی کمک میکند  ،و مجموعهای پراکنده از جوامع کم درآمد و دارای تحصیالت ضعیف که در زمینه کار
زیاد کار میکنند  ،افزایش مییابد .قدرت در نخبگان نسبتاً کوچک سیاسی و تجاری حتی در جوامع
دموکراتیک متمرکز میشود  ،در حالی که گروههای آسیب پذیر نمایندگی کمی در نهادهای ملی و جهانی
دارند .رشد اقتصادی در کشورهای صنعتی و با درآمد متوسط متوسط است  ،در حالی که کشورهای کم
درآمد عقب هستند  ،در بسیاری از موارد برای دسترسی کافی به آب ،بهداشت و مراقبتهای بهداشتی برای
فقرا تالش میکنند.

انتخاب بزرگراه

توسعه سوختهای فسیلی،

با توجه به موفقیت اقتصادی اقتصادهای صنعتی و در حال ظهور  ،این جهان اعتقاد فزایندهای به بازارهای
رقابتی ،نوآوری و جوامع مشارکتی برای تولید سریع فناوری و توسعه سرمایه انسانی به عنوان راهی برای
توسعه پایدار قائل است .بازارهای جهانی به طور فزایندهای ادغام شده اند و مداخالت بر حفظ رقابت و رفع
موانع نهادی برای مشارکت گروههای محروم جمعیت متمرکز شدهاست .همچنین سرمایه گذاریهای
شدیدی در زمینه بهداشت ،آموز ش و پرورش و موسسات برای افزایش سرمایه انسانی و اجتماعی انجام
می شود .در عین حال  ،فشار برای توسعه اقتصادی و اجتماعی همراه با بهره برداری از منابع فراوان سوخت
فسیلی و اتخاذ شیوههای زندگی با منابع و انرژی زیاد در سراسر جهان است .همه این عوامل منجر به رشد
سریع اقتصاد جهانی میشود .به توانایی مدیریت موثر سیستمهای اجتماعی و زیست محیطی  ،از جمله در
صورت لزوم با مهندسی زمین  ،ایمان وجود دارد.

10

شکل  -3سناریوی مسیرهای مشترک اقتصادی اجتماعی و مسیرهای معرف غلظت در هر سناریو []10

 -4تحلیل سناریوها
سناریوهای مسیرهای مشترک اقتصادی اجتماعی از منظر چهار مؤلفهی جمعیت ،رشد
اقتصادی و شاخصهای علم و فناوری میپردازیم .الزم به توضیح است که دادههای کمی مربوط به
هریک از این بخشها توسط یکی از سازمانهای معتبر بین المللی ارائه شدهاست .بخش مربوط به

11

جمعیت و شهرنشینی ،توسط موسسه بینالمللی تحلیل سیستمهای کاربردی 8و مرکز ملی
تحقیقات جوی 9ایجاد شدهاست .برای تولید ناخالص داخلی ،تیمهای سازمان همکاری اقتصادی و
توسعه ،10مؤسسه بینالمللی تحلیل سیستمهای کاربردی 11و مؤسسه پوتسدام برای تحقیقات تأثیر
آب و هوا 12همکاری داشتهاند.

 -1-4تحلیل شاخص چالشهای انطباق و سازگاری
مسیرهای مختلف مربوط به سناریوهای اقتصادی اجتماعی مشترک در شکل  3به نمایش گذاشته
شده اند ،که در آن محور افقی مربوط به چالشهای سناریوهای مسیرهای مشترک اقتصادی
اجتماعی از منظر انطباق (سازگاری) و محور عمودی این سناریوها را با توجه به چالشهای پیرامون
کاهش انتشار دسته بندی میکند.

the International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA), Austria
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National Center for Atmospheric Research
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Organisation for Economic Co-operation and Development
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the International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA), Austria
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)the Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK
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شکل  -4چالشهای اقتصادی اجتماعی انطباق []16

همانطور که نمودار نشان میدهد ،سناریوی اول تعادل خوبی از نظر اقتصادی و توجه به محیط
زیست داشته و موجب چالشهای پایینی در دو مولفهی انطباق و کاهش انتشار گازهای گلخانهای
از خود نشان میدهد .در نقطهی مقابل این سناریو ،سناریوی سوم با تعادل پایینتری از منظر رشد
اقتصادی و شاخصهای زیست محیطی قرار داشته و موجب چالشهای باالیی در انطباق و کاهش
انتشار گازهای گلخانهای از خود نشان میدهد .در سناریوی پنجم به جهت رشد تولید ناخالصی باال
شاهد رشد انتشار گازهای گلخانهای هستیم که منجر به افزایش چالشهای کاهش انتشار میشود.
سناریوی چهارم نیز کمی خارج از رویهی معمول رفتار میکند .در این سناریو رشد تولید ناخالصی
بسیار نابرابر است و گروههای کم درآمدی وجود دارند که منابع کافی برای سازگاری با تغییرات
اقلیم در دسترس ندارند .اگرچه نخبگان با توسعهی فناوریهای انرژی چالشهای مواجهه با کاهش
انتشار را کاهش میدهند اما در کل این سناریو در سازگاری با پدیده تغییراقلیم ،با چالشهای
13

زیادی همراهاست .سناریوی دوم نیز که با الگوهای معمول مشاهده شده در قرن گذشته مطابقت
زیادی دارد و باعث رشد سریع اقتصادهای نوظهور و کندشدن آن در ادامه راه میشود ،با
چالشهایی میانه برای کاهش و سازگاری روبروست [.]17
 -2-4تحلیل شاخص جمعیت

جمعیت جهان بین سالهای  1950تا  2010از 2.6میلیارد نفر به  7میلیارد نفر افزایش
چشمگیری پیدا کرد که عمدتاً به دلیل کاهش سریع نرخ مرگ و میر است که تا حدودی با کاهش
نرخ باروری جبران میشود .این موارد در بسیاری از نقاط جهان توسعه یافته و بخشی از کشورهای
در حال توسعه بسیار کمتر از نرخ جایگزینی 13هستند و در بیشتر کشورها رو به کاهش هستند.
مسیرهای مشترک اقتصادی اجتماعی ،پیامدهای بسیار متفاوتی برای جمعیت جهانی در سال
 2050و حتی بیشتر از آن برای سال  2100دارند .شکل  4نتایج متفاوت را برای کل جمعیت
جهان در پنج سناریو نشان میدهد .چهار سناریو از پنج سناریو دارای اوج جمعیت قبل از پایان
قرن بوده و سپس کاهش یافتهاست .سناریو  2و سناریو  4در اواخر قرن (به ترتیب  2070و )2075
در حدود  38درصد باالتر از سطوح  2010به اوج خود میرسند .سناریو  1و سناریو  5خیلی زودتر
و در اواسط قرن با افزایش حدود  25درصدی نسبت به سال  2010و کاهش نسبتاً شدید به اوج
خود میرسند .بر اساس سناریو  ،1جمعیت در سال  2100به سطح آن در سال  2010باز میگردد
و در قرن بیست و دوم به کاهش ادامه مییابد .سناریو  5با کاهش جمعیت  8درصدی باالتر از
سطح  2010در سال  2100شاهد کاهش کمتری خواهد بود .بر اساس سناریو ،3جمعیت نزدیک
به  13میلیارد نفر در سطح جهان افزایش مییابد که نسبت به سال  2010حدود  84درصد
افزایش یافتهاست و هیچ نشانهای از اوج گیری وجود ندارد .از سوی دیگر ،دامنه تفاوتها در
سناریوها نیز به وضوح در طول زمان گسترش مییابد .در سال  ،2050محدوده بین خطوط پایین و
باال حدود  1.5میلیارد است .این دامنه در سال  2100به  5.8میلیارد میرسد.

Below Replacement Rates
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سناریوهای  2و  ،4و حتی بیشتر از آن سناریو  1یا  ،5گسست شدیدی از روندهای بلندمدت
جمعیت جهان ،طی دو قرن گذشتهاست که رشد سریعی داشتهاست .اگرچه کشورها و اغلب جوامع
محلی شاهد کاهش جمعیت بودهاند ،اما جهان هرگز کاهش جمعیت و تعدیلهای اجتماعی و
اقتصادی را تجربه نکردهاست .در بلندمدت ،جهان ممکن است در برخی از سطح جمعیت پایدار با
نسبتهای همگروهی (تقریباً) ثابت سنی تثبیت شود .با این حال ،در گذار به چنین وضعیت ثابتی،
کشورها احتماالً تغییرات شدیدی را در این نسبتها مشاهده خواهند کرد و برای نمونه افزایش
سریع سهم سالمندان نسبت به اندازه نیروی کار و تأثیرات اقتصادی این تغییرات احتماالً یکی از
مهمترین چالشها خواهدبود [.]18

شکل -5جمعیت جهانی در پنج مسیر سناریوهای مختلف اقتصادی اجتماعی مشترک []18

 -3-4تحلیل شاخص رشد اقتصادی
میزان تجارت بین المللی شاخص مناسبی برای مولفه جهانی شدن است .سناریوی توسعه
سوختهای فسیلی متفقترین جهان از بین سناریوهای دیگر است ،در حالی که سناریوی رقابت
15

منطقهای ،جادهی سنگالخی ،مانعی برای جهانی شدن است .سایر سناریوها ،دارای سطوح متوسط
جهانی شدن (سناریوی میانه راه) ،تعادل بین نهادهای جهانی شده و تاکید بر جوامع محلی
(سناریوی پایداری ،در پیش گرفتن راه سبز) ،یا جوامع تکه تکه شده با نخبگان جهانی شده و
نیروهای کاری محلی جدا شده (سناریوی نابرابری) هستند.

شکل  5تکامل تولید ناخالص داخلی جهانی تحت پنج سناریو مختلف را نشان میدهد .اقتصاد
جهانی از سطح حدود  67تریلیون دالر در سال (2010بر مبنای ارزش دالر در سال ،)2005
اقتصاد جهانی در سال  2100از کمترین میزان یعنی  280تریلیون دالر تحت سناریو ،3به باالترین
حد که بیش از  1000تریلیون دالر میباشد تحت سناریو 5متغیر است .میانگین نرخ رشد در طول
 9دهه ،از پایینتر از  1.6درصد در سال تا تقریبا دو برابر با  3.1درصد در سال روبرو است .همانند
روند جمعیت ،برخی از خوشه بندی در سطح جهانی وجود دارد ،هرچند از سناریوهای مختلف 3و
 4به یکدیگر نزدیکتر و سناریو  1و  2نیز نسبتا مشابه هستند.
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شکل  -6تولید ناخالص داخلی جهانی در پنج مسیر سناریوهای مختلف اقتصادی اجتماعی مشترک []18

منحنی رشد تولید ناخالص داخلی (شکل  )6کاهش قابل مالحظهای را در نیمه دوم قرن نشان
میدهد .تحت سناریو  ،5رشد جهانی تولید ناخالص داخلی در سالهای  2030در حدود  5درصد
افزایش خواهد یافت .برای سناریو ،3نقطهی اوج در نرخ رشد زودتر با افت محسوسی برای تا سال
 2050اتفاق میافتد و نرخ پایدار توسعه در حدود  1درصد و در نیمه دوم قرن رخ میدهد.
تحت تمام سناریوها ،چرخش عیانی در صادرات کشورهای با درآمد باال نسبت به کشورهای در حال
توسعه از اقتصاد جهانی رخ میدهد .در سال  ،2010کشورهای با درآمد باال  57درصد سهم تولید
جهانی را به خود اختصاص میدهند در حالی که این میزان تا سال  2050به مقدار  30تا 38
درصد کاهش مییابد ،که این بیشترین این کاهشها برای سناریوهای  1و  5خواهد بود .این
موضوع تا سال 2100به میزان  23تا  36درصد کاهش مییابد و پایینتر سهم برای سناریوی 2 ،1
و  3و کاهشهای کمتر برای سناریوهای  4و  5خواهد بود.البته سهم جنوب آسیا و آفریقا در تولید
ناخالص داخلی جهانی در سال  2100تا حدودی ناشی از نرخهای باالی رشد جمعیت است که به
طور قابل توجهی افزایش یافتهاست.
جدول  3یک نمای کلی از پیامدهای سناریوهای مسیرهای مشترک اقتصادی اجتماعی در شاخص
عدالت 14را بیان میکند .این جدول میانگین درآمد سرانه منطقهای را نسبت به متوسط درآمد
سرانه در کشورهای پردرآمد نشان میدهد .برای تمام مناطق در حال توسعه در سال  ،2010این
شاخص برابر  16میباشد بدین معنی که هر دالر به دست آمده در کشورهای با درآمد باال به طور
متوسط به  16سنت در کشورهای در حال توسعه قابل تبدیل است .تحت سناریو 1و  ،5شاخص
تعادل به بیش از  70افزایش مییابد که به معنی همگرایی نسبتاً قابل توجهی در درآمدها در این

Parity Index

17

14

سطح وسیعی از کشورهای درحال توسعهاست .سناریو 3و  4در طیف مخالف قرار دارند و شاخص
تعادل در مجموع تنها به حدود  25یا  26برای کشورهای در حال توسعه بهبود مییابد.

جدول -3شاخص تعادل درامد در سال  ،2100درآمد نسبت به کشورهای با درآمد باال و توسعه یافته []18

منطقه

 2010سناریو  1سناریو  2سناریو  3سناریو  4سناریو 5

آسیای شرقی

18

85

73

43

53

89

جنوب آسیا

8

68

50

19

24

73

اروپا و آسیای مرکزی

27

72

68

44

54

76

خاورمیانه و شمال آفریقا

20

65

57

32

33

71

آفریقا

6

68

47

17

8

74

آمریکای التین و حوزهی کارائیب 30

83

70

37

49

88

16

73

57

26

25

78

همهی کشورهای توسعه یافته

روند تولید ناخالص داخلی جهانی نیز داللت بر افزایش بالقوه و قابل توجهی در درآمد سرانه دارد.
متوسط درآمد سرانه در سال  ،2010حدود  10،000دالر بود که این موضوع در سناریو  5به حدود
 140،000دالر و در سناریو  3به  22000دالر و در سناریوی  1به حدود  84،000دالر تغییر
میباید که سناریو  5باالترین میزان را به خود اختصاص میدهد.
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شکل  -7نرخ رشد تولید ناخالص داخلی جهانی در پنج مسیر سناریوهای مختلف اقتصادی اجتماعی مشترک
[]18

 -4-4تحلیل شاخصهای علم و فناوری
آموزش و پرورش نقش کلیدی در رشد جمعیت و توسعه انسانی دارد (شکل  .)7شواهد حاکی
از آن است که هرچه میزان تحصیالت باالتر باشد ،میزان باروری کمتر و شمولیت اجتماعی 15بیشتر
است .بنابراین آینده سناریوی پایداری و سناریوی توسعهی سوختهای فسیلی با پیشرفت تحصیلی
باال دارای پیش بینی جمعیت بسیار کمتری نسبت به جهان سناریوی رقابت منطقهای ،جادهی
سنگالخی است که در آن پیشرفت تحصیلی پایین است .سناریوی نابراری با توزیع نابرابر پیشرفت
تحصیلی بین خانوادهها و مناطق ثروتمند و فقیر مشخص میشود.

social inclusion

19
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شکل  -8وضعیت شاخص آموزش در سناریوهای مسیرهای مشترک اقتصادی اجتماعی

توسعه فناوری نیز به عنوان یک فاکتور اساسی و به عنوان عامل افزایش بهره وری در اقتصاد مؤثر
است .همچنین نقش مهمی در کاهش و سازگاری با تغییرات اقلیمیایفا میکند (شکل .)8
سناریوی توسعه سوختهای فسیلی به دلیل تغییرات سریع فناوری و توسعه انسانی ،جهانی شدن
بازارها و تأکید بر تولید و مصرف دارای باالترین رشد اقتصادی است ،که در آن کاهش انتشار
گازهای گلخانهای به مشکل میانجامد .در مقابل ،انزوای منطقهای پیشرفت فناوری را در سناریوی
رقابت منطقه ای ،جاده سنگالخی (سناریوی جادهخاکی) تضعیف میکند ،بنابراین از این منظر در
سختترین وضعیت نسبت به کاهش و انطباق قرار خواهد داشت .تحوالت میانی ،به دلیل وجود
الیههای گوناگون پیشرفت فنآوری در مناطق (سناریوی میانه راه) و گروههای اجتماعی (سناریوی
نابرابری ،جادهای تقسیم شده) ،و یاعاملی مانند تاکید بر مفهوم گسترده رفاه که فراتر از تمرکز
محدود بر منافع اقتصادی باشد (سناریوی پایداری) ،رخ میدهد.
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شکل  -9وضعیت شاخص فناوری در سناریوهای مسیرهای مشترک اقتصادی اجتماعی

هنگام بررسی موضوع پایداری رشد اقتصادی ،محدودیتهای منابع طبیعی و تغییرات آب و هوایی
همیشه وجود دارد و تعامل بین تغییراقلیم و رشد اقتصادی مورد توجه فزایندهای قرار میگیرد.
تغییرات تکنولوژیکی ،از جمله تغییرات در بهرهوری استفاده پایدار از منابع راهی ممکن برای حل
معضل کنونی توسعه پایدار است  ،زیرا تأثیر مستقیمی بر مقیاس کلی استفاده از منابع طبیعی دارد
و مشخص میکند که آیا اقتصاد اجتماعی منطقهای در وضعیت توسعه پایدار قرار دارد یا خیر.
تغییرات تکنولوژیکی در رشد اقتصادی و حل مشکالت اجتماعی اقتصادی از اهمیت اساسی
برخوردار است و دستیابی به سیاست علم و فناوری کارآمد برای توسعهی اقتصادی پایدار برای
کشورها از اهمیت به سزایی برخوردار است.
تئوری تغییر تکنولوژیکی بهطورکلی دو نوع همپایی فناوری 16و اشاعه فناوری 17قابل بررسی است.
همپایی فناورانه مربوط به عملکرد تولید دانش است و از طریق مکانیسم یادگیری از طریق انجام

Technological Catch-up

16
17

Technological Diffusion
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حاصل میشود .این امر مستلزم ورودیهای سرمایه اضافی و تولیدکنندگان است و نیروی کار باید
دائماً مهارتهای جدید را در فرآیند تولید بیاموزد و بر آن مسلط شود ،که باعث پیشرفت گسترده
در بهرهوری اجتماعی میشود (جدول  .)4اشاعه فناوری توسط انتقال فناوری ایجاد میشود و
عمدتاً از طریق تجارت باز ،انتقال فناوری ،جریان اطالعات و اثرات سرریز فضایی 18تحقق مییابد.
عموماً اعتقاد بر این است که تغییرات تکنولوژیکی به تدریج به سطح کارایی مطلوب در مرحله
خاصی از توسعه همگرا میشود .در عین حال ،سرعت بهبود یک منطقه پیشرفته کمتر از یک
منطقه عقب ماندهاست ،که مربوط به توزیع یک مدل همگرایی شرطی است.
جدول  -4تحلیل شاخص همپایی فناوری در سناریوهای مسیرهای مشترک اقتصادی اجتماعی []19

سناریو

رشد جهانی

همپایی

هزینه کاهش

سناریوی 1

متوسط

باال

پایین

سناریوی 2

متوسط

متوسط

متوسط

سناریوی 3

پایین

پایین

باال

سناریوی 4

باال

پایین

پایین

سناریوی 5

باال

باال

متوسط

 -5نتیجه گیری
بهره برداری صحیح از تحوالت علم و فناوری ،امروزه بیش از هر زمان دیگر نیازمند استفاده از
دانش آینده پژوهی و به طور خاص روش سناریو پردازی است .سناریوهای زیست محیطی
توصیفهای قابل قبولی از وضعیت آتی در حوزههای کلیدی از جمله انتشار گازهای گلخانه ای ،آب
و هوا ،محیط زیست و آسیب پذیری را ارائه میدهند و به عنوان ورودی و خروجی مدلهای
مختلف آب و هوایی ،زیست محیطی و سیاست گذاری محسوب میشود.
سناریوهای مسیرهای مشترک اقتصادی اجتماعی و مسیرهای معرف غلظت دو تالش مکمل در
تولید سناریوها بودند .در حالی که مسیرهای اجتماعی اقتصادی مشترک ،مرحلهای را تعیین

Spatial Spillover Effects

22

18

میکنند که بر اساس آن کاهش انتشارات محقق میشود و شامل پنج روایت « پایداری ،در پیش
گرفتن راه سبز»« ،میانه راه»« ،رقابت منطقه ای ،جاده سنگالخی»« ،نابرابری ،جادهای تقسیم
شده» و «توسعه سوختهای فسیلی ،انتخاب بزرگراه» میباشد .مسیرهای معرف غلظت نیز،
مسیرهایی را برای غلظت گازهای گلخانهای و در واقع میزان گرم شدن احتمالی تا پایان قرن
تعیین میکنند.
از منظر شاخص چالشهای انطباق و سازگاری ،سناریوی پایداری موجب چالشهای کمتری در دو
مولفهی سازگاری و کاهش انتشار گازهای گلخانهای از خود نشان میدهد .در نقطهی مقابل،
سناریوی جاده سنگالخی چالشهای بیشتری در سازگاری و کاهش انتشار گازهای گلخانهای از
خود نشان میدهد .همچنین سناریوی انتخاب بزرگراه ،منجر به افزایش چالشهای کاهش انتشار
میشود و سناریوی نابرابری نیز چالشهای زیادی را سازگاری با تغییرات اقلیم در پیش رو دارند.
سناریوی میانه راه نیز با چالشهایهای میانه در سازگاری و کاهش انتشار روبروست.
در شاخص جمعیت ،چهار سناریو از پنج سناریو دارای اوج جمعیت قبل از پایان قرن بوده و سپس
جمعیت در آنها کاهش یافتهاست .اگرچه سناریو  2و سناریو  4در اواخر قرن به اوج خود میرسند
اما سناریو  1و سناریو  5خیلی زودتر و در اواسط قرن به اوج رسیده و کاهش نسبتاً شدید در ادامه
قرن خواهند داشت .تولید ناخالص داخلی جهانی نیز تحت پنج سناریو مختلف از سطح حدود 67
تریلیون دالر در سال 2010از کمترین میزان یعنی  280تریلیون دالر تحت سناریو ،3به باالترین
حد که بیش از  1000تریلیون دالر میباشد تحت سناریو 5متغیر است .همچنین منحنی رشد
تولید ناخالص داخلی نیز با کاهش قابل مالحظهای رشد را در نیمه دوم قرن نشان میدهد.
درحوزه علم و فناوری نیز بیشترین میزان از رشد و پیشرفت در شاخصهای علم و فناوری را
میتوان در سناریوی اول(سناریوی توسعه پایدار) و سناریوی پنجم(سناریوی توسعه سوختهای
فسیلی) انتظار داشت .این موضوع برای سناریوی دوم (میانه راه) در مرتبه بعدی قرار داشته و
سناریوی رقابت منطقهای و نابرابری در ردههای بعدی قرار می گیرند .همچنین از منظر شاخص
همپایی ،می توان انتظار باالترین سهم را در سناریوی اول(سناریوی توسعه پایدار) و سناریوی
پنجم(سناریوی توسعه سوختهای فسیلی) داشت.
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