
 

 

 

 

 

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
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علم و  هایوضعیت جمعیت، رشد اقتصادی و شاخصتحلیل 

 «مشترک اقتصادی اجتماعی رهایمسی»سناریوهای فناوری در 

 

 چکیده 
وفناوری بیش از هر زمان به ضرورت خلق و به کارگیری  گذاران علمامروزه جوامع علمی و سیاست

اند و آن را در دستورکار ی بردهتغییرات اقلیم پی های حوزهگذاریمحیطی در سیاستسناریوهای زیست

بینی آینده نیستند، اما درک مناسبی از وقایع و مسیرهای احتمالی اند. این سناریوها اگرچه پیشقرار داده

ی دهد. در این پژوهش با بررسی سناریوهای معتبر حوزهگیران قرار میپیش رو در اختیار تصمیم

دیگر، به ارزیابی روند تولید  هایو سایر پژوهش تغییراقلیمولی الدهیئت بینسناریوهای اقلیم مانند تغییر

با رویکرد تدوین موازی سناریوهای انتشار . نسل نوین این سناریوها تاسهشداین سناریوها پرداخته 

مسیرهای »و سناریوهای اقتصادی اجتماعی با عنوان  «مسیرهای معرف غلظت»معروف به سناریوهای 

باشد. این سناریوها با کاهش وقفه زمانی و همبستگی بیشتر بین می «یمشترک اقتصادی اجتماع

گذاران بین الملل از گسترده و بهینه محققان و سیاستی مختلف، منجر به استفاده هایپژوهشگران حوزه

ی این سناریوها، است. در ادامه پس از بیان فرایند تهیهشدهای ملی و منطقه هایاین سناریوها در پژوهش

عمده هر مسیر  هایپنج روایت عمده از سناریوهای مسیرهای مشترک اقتصادی اجتماعی ارائه  و ویژگی

رشد  ،جمعیتانطباق و سازگاری،  هایچالششاخص  چهارو مقایساتی در خصوص  تاسهشدبیان 

  ت.اسهپذیرفتانجام  علم و فناوری هایاقتصادی و شاخص

 

  ، علم و فناوری، محیط زیستمشترک اقتصادی اجتماعی سیرهایم، سناریو، تغییراقلیم :کلیدواژگان
 

  مقدمه -1
مبتنی بر  های تغییرات آب و هواییبخش مهمی از تحقیقات و ارزیابی گذشته هایطی دهه

و  استشدهدرک پیامدهای بلند مدت تصمیمات  ت که موجباسهانجام پذیرفت سناریوهانقش موثر 
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های اساسی آینده های بدیل احتمالی را با توجه به عدم قطعیتندهتا آی ساختهمحققان را قادر 

در ابعاد گسترده و در جهت  یالمللنیو ب یمل گذاراناستیکه امروزه س یابزار. [1] نمایند کشف

مورد  تغییراقلیم یدر موضوعات مختلف از جمله مسائل حوزه یاو منطقه یمل یهااستیس نیتدو

ی سناریوها، روندی موازی را آغاز نمودند که دانشمندان در جهت توسعه .دهندیاستفاده قرار م

های جدید تغییرات آب و هوایی بینیی پیشای برای توسعهتغییر اساسی و پایهعنوان یک به

 [2]1غلظتمعرف جدیدترین سناریوهای آن با عنوان مسیرهای شود و منجر به ایجاد محسوب می

 ردید. گ [3] 2و سناریوهای مسیرهای مشترک اقتصادی اجتماعی

، انتشار های کاهشارائه مبنایی مشترک برای اکتشاف سیاستدر  سناریوهااین مهمترین جنبه 

به  هاآن دستیابیجهت  سازگاری و تغییرات در سیستم فیزیکی زمین هایتأثیرات، گزینهبررسی 

در  زیادیهماهنگی این سناریوها، روند موازی  .باشدمی یکپارچگی در جوامع مختلف تحقیقاتی

و وقفه زمانی بین خلق  ایجاد نموده تغییراقلیمی ی سناریوهای مرتبط با حوزهجهت توسعه

های آب و هوایی و در نهایت استفاده از این سناریوها ها در مدلناریوهای انتشار، استفاده از آنس

همگرایی های مرتبط با بررسی اثرات، انطباق پذیری و آسیب پذیری را از بین برده و در پژوهش

مبتنی بر این  هایبرخالف حجم انبوه مقاالت و پژوهش .[2] کندها ایجاد میبیشتری بین پژوهش

، انتقاداتی به کارامدی [4]مبتنی بر این سناریو  هایسناریوها و تاکید بر استفاده از چارچوب

 ت. اسهطرح گردید [5]استفاده از این سناریوها 

تابشی را که  هایو نیروای سطوح مختلف گازهای گلخانهمعرف غلظت، مسیرهای سناریوهای 

چهار مسیر که طیف وسیعی از ین سناریوها ا. میکنندممکن است در آینده رخ دهد، توصیف 

د ونشمیوات بر متر مربع( شامل  8.5و  6.0،  4.5،  2.6) 2100را در سال  تابشی هایگسیل

. از آنجا که سناریوهای دونشمیاقتصادی برای همراهی با آنها را شامل ن هیچ روایت اجتماعی والبته

 دیگری از دانشمندانگروه نمود، مسیرهای معرف غلظت هیچ روایت اجتماعی اقتصادی را ارائه نمی

                                                           
1 Representative Concentration Pathway (RCP) 
2 Shared Socioeconomic Pathways (SSP) 
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 این سناریوها روی مدل سازی چگونگی تغییر عوامل اجتماعی و اقتصادی در قرن آینده کار کردند.

، «5رقابت منطقه ای، جاده سنگالخی»، «4راه میانه» ،«3ی در پیش گرفتن راه سبزپایدار»شامل 

  باشد.می «7انتخاب بزرگراه-فسیلی هایتوسعه سوخت»و « 6تقسیم شدهای نابرابری جاده»

است که در آن روایات جدید و  اجتماعی مشترکاین مقاله مروری بر مسیرهای اقتصادی

ت. اسهاصلی سناریو، مانند جمعیت، رشد اقتصادی ارائه شد هایتوضیحات کمی مربوط به محرک

اجتماعی مشترک و سناریوهای مرتبط ارائه شده نتیجه یک فرایند تکراری مسیرهای اقتصادی

ت. این مقاله با ارائه اسههای گذشته داشتهای مهمی در سالروزرسانیبه جامعه علمی است که

و این  کندبیان می را این سناریوها ی کلی ازیی، نماکیفی و کمّ هایروایتو بیان  یکپارچه توصیفی

و تغییر کاربری زمین فناوری شاخص تحصیالت،تجارت بین المللی، پیشرفت سناریوها را بر اساس 

 دهد.میمورد ارزیابی قرار 

 زیست محیطیسناریوهای  -2
و فناوری، امروزه بیش از هر زمان دیگر مستلزم  بهره برداری صحیح از تحوالت سریع علم

ذاتی  هایو تهدیدها و عدم قطعیت هاعلم و فناوری متناسب با فرصت هایتنظیمات سیاست

گذشته از دانش آینده پژوهی و به طور خاص روش سناریو  های. این امر طی دهه[6] تاسهآیند

ل قبولی از قاب هایت. سناریوهای زیست محیطی توصیفاسهپردازی در دستور کار قرار گرفت

انتشار گازهای گلخانه ای، آب و هوا، محیط زیست و  کلیدی از جمله هایوضعیت آتی در حوزه

مختلف آب و  هایدهند که این سناریوها به عنوان ورودی و خروجی مدلمیآسیب پذیری را ارائه 

 شود. میهوایی، زیست محیطی و سیاست گذاری محسوب 

                                                           
3 SSP1: Sustainability,Taking the green road 
4 SSP2: Middle of the road 
5 SSP3: Regional rivalry, A rocky road 
6 SSP4: Inequality, A road divided 
7 SSP5: Fossil-fueled development, Taking the highway 
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شصت میالدی ی دانشمندان در دهه هایطی توسط تالشین سناریوهای زیست محیترقدیمی

بین المللی به ی بعد پس از اذعان جامعه ها، سال[7] رشد گردید هایمنجر به مدل محدودیت

تاسیس شد و  تغییراقلیمسیل حوادث زیست محیطی و تخریب محیط زیست، هیئت بین الدولی 

 هایدر ارزیابیتولید و استفاده از سناریوهای زیست محیطی را به عنوان یک جزء اصلی از کار خود 

تا  1990 های. نسل اول، دوم و سوم این سناریوها در سال[8] تحقیقات آب و هوایی استفاده کرد

 . [9] وی پایه و چندین سناریوی بدیل بودندرونمایی شدند که شامل سناری 2000

شده هیأت بین الدولی مفید واقع شد، اما چند دلیل عمده از جمله  هرچند سناریوهای تولید

مستقل علمی، فرایند ی جامعه تروابستگی تولید سناریوها به هیأت بین الدولی و مشارکت کم

علمی و همگرایی پایین در  هایگام به گام و وقت گیر انتقال اطالعات بین حوزهای زنجیره

به ارزیابی کننده سناریوها شد و  تغییراقلیمأت بین الدولی تحقیقات منجر به تغییر نقش هی

سناریوها به جامعه تحقیقاتی واگذار گردید. جامعه علمی نیز با تغییر فرایند تولید ی توسعه

سناریوها از یک فرایند سری به فرایند موازی و در ادامه تولید سناریوهای مسیرهای معرف غلظت و 

ارزیابی و تحلیل  هایگیری در ایجاد چارچوبماعی تغییر چشممشترک اقتصادی اجتمسیرهای 

 ایفا نمود. محیط زیست

مورد بررسی قرار داد.  تغییراقلیمتوان در تحقیقات زیست میچهار نوع مختلف از سناریو را 

همچون  زمین های بالقوه انتشار موادی به جوتوصیف آیندهکه « انتشارسناریوهای »نخست 

نیز « ییسناریوی آب وهوا». و ذرات معلق که بر تعادل تابشی زمین تاثیرگذارند ایگازهای گلخانه

هستند.  اقلیمی هایدما، بارش و دیگر پدیدهمانند های قابل قبولی از شرایط اقلیمی آینده بازنمایی

که تجزیه و تحلیل تاثیر بالقوه یک سناریوی آب و هوایی خاص با « سناریوی زیست محیطی»

 «آسیب پذیری هایسناریو»ارتباط دارند و  کنندمحیطی تمرکز میغییرات شرایط زیستبیشتر بر ت

 هایگذاری، فرهنگ و ویژگیند جمعیت، اقتصاد، سیاستنآسیب پذیری ما عوامل موثر برنیز 

 .[2] دهندمیو ... را مورد بررسی قرار  نهادی
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اولین سناریوهای تولید شده در فرایند موازی و در گروه  سناریو مسیرهای معرف غلظت

در  . این چهار مسیر با توجه به میزان گسیل ناشی از آنها(1)جدول  باشندمیسناریوهای انتشار 

را بر اساس سناریوهای اقصادی  و توصیفات قابل قبولی از آینده ه اندنامگذاری شد 21پایان قرن 

ای از ابتدای تاریخ تا به الف نمودار تاریخی غلظت گازهای گلخانه-1شکل دهند.میاجتماعی ارائه 

 را نشان می دهد.  2300تا پایان سال  را «مسیرهای معرف غلظت» امروز و سناریوهای مختلف

 

سناریوهای مسیرهای معرف مقدار آن در و  جو )پی پی ام( دی اکسیدغلظت کربن  روند تاریخی -1شکل 

 [10] 2300غلظت تا سال 

 21صرفا در طول قرن ات غلظت و نیروهای تابشی را وند تغییررالف -2تر، شکلبا نمایی واضح

کند که نه تنها سطح غلظت گازهای میاصطالح مسیر در این سناریو تاکید  به تصویر کشیده است.

بلکه مسیر اتخاذ شده در طول زمان تا رسیدن به آن مورد  ،2100ای در بلند مدت و افق گلخانه

ز آنست که هر مسیر تنها به یکی از چند سناریوی نماینده حاکی ای ت. همچنین واژهاس هوجت

 6.0،  4.5،  2.6)اسم سناریوهای معرف غلظت همانطور که قبال نیز بیان شد، کند. میممکن اشاره 

 است هدنامگذاری ش 21در پایان قرن  با توجه به میزان گسیل ناشی از آنها وات بر متر مربع( 8.5و 

 .ب(-2)شکل 
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 .[2] 21سناریوهای توان نیروهای تابشی جو طی قرن  وای سناریوهای انتشار گازهای گلخانه -2شکل 

 

  [11] غلظتای معرف سناریوهای مسیره -1جدول 

 نرخ آالیندگی مسیر
غلظت معادل کربن 

 (ppmدی اکسید )
 شرح سناریو

 زیاد  8.5

 گازهای باالی غلظت به منجر انتشار کاهش جدی در سیاست فقدان 1350
تا  یجهان یدما یمحدوده احتمالشده و  زمان طول درای گلخانه

گراد باالتر از  یدرجه سانت 6.1 یال 4.0در حدود  2100سال 

 . [12] خواهدبود یصنعت سطوح قبل از

 

 متوسط  6.0

و  رسیدهبه حداکثر  2060در حدود سال ای گازهای گلخانه انتشار 850

به احتمال زیاد  2100دمای جهان تا سال  .ابدییسپس کاهش م

درجه سانتیگراد باالتر از قبل از دوران صنعت  3.7الی 2.6در حدود 

 .[12] خواهد بود

 متوسط  4.5

کم کربن و  یانرژ یهایبه فناور رییشامل تغ ییهااستیسبا اتخاذ  650

 2جهان احتماال  یما، دکربن رهیجذب و ذخ یهایفناور استقرار

 شیباالتر از سطوح قبل از دوران صنعت افزا گرادیدرجه سانت 3 یال

 ..[13] ابدیمی
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 سناریوهای مسیرهای مشترک اقتصادی اجتماعی  -3
مسیرهای مشترک اقتصادی اجتماعی دومین سناریو از نسل جدید سناریوهای زیست محیطی 

. این سناریوها در زمانیکه مدل سازان سناریوهای مسیرهای معرف (2)جدول  شوندمیمحسوب 

توسط گروه دیگری از دانشمندان غلظت مشغول به تولید این سناریوها بودند، به طور موازی و 

 هایباشد که برای بررسی چگونگی تاثیر انتخابمیتوسعه داده شد. این سناریوها شامل پنج روایت 

و در نتیجه چگونگی تحقق اهداف اقلیمی از جمله اهداف ای اجتماعی بر انتشار گازهای گلخانه

در  ،یداریپا»سناریوی وایت عبارت اند از: گیرند. این پنج رمیتوافقنامه پاریس مورد استفاده قرار 

، « یسنگالخ یجاده ،یرقابت منطقه ا »، سناریوی « میانه راه »، سناریوی «گرفتن راه سبز شیپ

انتخاب -یلیفس هایتوسعه سوخت »، سناریوی « شده میتقسای جاده ،ینابرابر »سناریوی 

 «. بزرگراه

توسعه یافته  چندین مرحله کلیدی از طریق سناریوهای مسیرهای اجتماعی اقتصادی مشترک

به جداول ورودی و تفسیر کمی عناصر کلیدی،  ها، تبدیل روایتهااند که شامل طراحی روایت

همچون جمعیت، فعالیت اقتصادی  اصلی اقتصادی اجتماعی هایپیشرانکمی برای  هایبینیپیش

اقتصادی  هایمرتبط با پیشران هایو پیش بینی هاروایت تبدیلو در نهایت و شهرنشینی، 

ارزیابی یکپارچه به منظور به دست آوردن پیش  هایاجتماعی با استفاده از طیف وسیعی از مدل

کمی از تولید و مصرف انرژی ، کاربری زمین و انتشارات مربوط به هر مسیر مشترک  هایبینی

مسیرهای سناریوهای  استعاره جاده یا مسیر در نامگذاری .[2] باشندمیاقتصادی اجتماعی، 

ای روندهای توسعه جهانی و منطقه ی بودنتکامل بر تأکید آن ناشی ازاجتماعی اقتصادی مشترک 

 کم  2.6

جهان تا  یدمابوده و  مد نظر دیاکسیدو حذف کربن دیکاهش شد 450

باالتر از سطح  گرادیدرجه سانت 1.9تا  1.3 زانیبه م 2100سال 

 ،یسطح نیبه چن دنیرس و ابدیمی شیافزا یقبل از دوران صنعت

 .[14] تاسهبلند پروازان میک
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در ی از شرایطای لحظه تصاویری سناریوها اینت که اسهنگر این نکتو بیا ،باشدمیدر طول زمان 

  .(2)شکل  دهندمیننشان را خاص و در زمانی یک نقطه 

 [15]شرح سناریوهای مسیرهای مشترک اقتصادی اجتماعی  -2جدول 

 شرح سناریو سناریو

ی،
دار

پای
 

 
بز

 س
راه

ن 
فت

گر
ش 
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کند و بر توسعه جهان هرچند به تدریج اما به طور همه جانبه به سمت یک مسیر پایدار توسعه حرکت می

های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی تخریب شود. هزینهفراگیر در ضمن احترام به محیط زیست تاکید می

گیرند و به دقت ر میشود مورد اهتمام بیشتری قراهایی که باعث این تغییر میزیست و نابرابریمحیط

ها و نهادهای محلی، ملی و بین شوند. همگرایی جهانی از طریق همکاری موثر و مداوم سازمانمحاسبه می

های آموزشی و گذارییابد. سرمایهالمللی ، بخش خصوصی و جامعه مدنی تسهیل شده و به تدریج بهبود می

شود. رشد اقتصادی به میمینجر به جمعیت نسبتاً ککند و این امر مبهداشتی، گذار جمعیتی را تسریع می

کند و این امر با شروع از کشورهای پردرآمد کنونی شروع و ها حرکت میسمت تأکید گسترده بر رفاه انسان

ای که رفاه انسانی باالتر حتی به قیمت رشد اقتصادی کندتر در به سایر کشورها ادامه خواهدیافت به گونه

 واهد یافت. بلندمدت اولویت خ

راه
ه 

یان
م

 

کند که در آن روندهای اجتماعی ، اقتصادی و تکنولوژیکی به طور قابل توجهی از جهان مسیری را طی می

که برخی ای رود به گونهدهد. توسعه و رشد درآمد به طور ناهموار پیش میالگوهای تاریخی تغییر مسیر نمی

کنند. اکثر اقتصادها از نظر عمل می تردیگر از انتظارات پاییناز کشورها پیشرفت نسبتاً خوبی دارند و برخی 

سیاسی ثبات دارند. بازارهای متصل به جهان عملکرد ناقصی دارند. نهادهای جهانی و ملی در جهت دستیابی 

 هایبه اهداف توسعه پایدار ، از جمله بهبود شرایط زندگی و دسترسی به آموزش ، آب سالم و مراقبت

رود ، دهند. توسعه فناوری به سرعت پیش میکنند اما پیشرفت کندی را انجام میپیشرفت میبهداشتی ، 

 هاشوند ، اگرچه برخی پیشرفتزیست محیطی با تخریب روبرو می هایاما بدون پیشرفت اساسی. سیستم

فسیلی به  هاییابد. اگرچه وابستگی به سوختوجود دارد و در کل شدت استفاده از منابع و انرژی کاهش می

 یابد ، اما هیچ اکراهی در استفاده از منابع فسیلی غیر متعارف وجود ندارد. کاهش میآرامی

ده
جا

ی، 
ه ا
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کشورها را وادار ای منطقه هایناسیونالیسم در حال ظهور، نگرانی در مورد رقابت پذیری و امنیت و درگیری

تمرکز کنند. این روند توسط تعداد ای بر مسائل داخلی یا حداکثر منطقه ایکند تا به طور فزایندهمی

محدودی از نهادهای جهانی نسبتاً ضعیف ، با هماهنگی و همکاری ناهموار برای رسیدگی به مسائل زیست 

یابند تا به طور شود. سیاستها در طول زمان تغییر میجهانی تقویت می هایمحیطی و سایر نگرانی

، از جمله موانع تجارت ، به ویژه در منابع انرژی و بازارهای ای به مسائل امنیتی ملی و منطقهای فزاینده

کشاورزی متمرکز شوند. کشورها بر دستیابی به اهداف انرژی و امنیت غذایی در مناطق خود با هزینه توسعه 

دارگرا با اقتصادهای دارای اقت هایکنند و در چندین منطقه به سمت اشکال بیشتر حکومتوسیع تمرکز می

 کنند. تنظیمات باال حرکت می
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اقتصادی و قدرت سیاسی ،  هایهای بسیار نابرابر افراد، همراه با افزایش نابرابری در فرصتحجم سرمایه

زمان ، شکاف بین  شود. با گذشتو طبقه بندی در داخل و داخل کشورها می هامنجر به افزایش نابرابری

دانش و سرمایه در اقتصاد  هایمتصل به سطح بین المللی که تحصیالت خوبی دارد و به بخشای جامعه

پراکنده از جوامع کم درآمد و دارای تحصیالت ضعیف که در زمینه کار ای کند ، و مجموعهجهانی کمک می

 کوچک سیاسی و تجاری حتی در جوامع یابد. قدرت در نخبگان نسبتاًکنند ، افزایش میزیاد کار می

آسیب پذیر نمایندگی کمی در نهادهای ملی و جهانی  هایشود ، در حالی که گروهدموکراتیک متمرکز می

دارند. رشد اقتصادی در کشورهای صنعتی و با درآمد متوسط متوسط است ، در حالی که کشورهای کم 

بهداشتی برای  هایسترسی کافی به آب، بهداشت و مراقبتدرآمد عقب هستند ، در بسیاری از موارد برای د

 کنند. فقرا تالش می
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به بازارهای ای با توجه به موفقیت اقتصادی اقتصادهای صنعتی و در حال ظهور ، این جهان اعتقاد فزاینده

وری و توسعه سرمایه انسانی به عنوان راهی برای رقابتی، نوآوری و جوامع مشارکتی برای تولید سریع فنا

ادغام شده اند و مداخالت بر حفظ رقابت و رفع ای توسعه پایدار قائل است. بازارهای جهانی به طور فزاینده

 هایت. همچنین سرمایه گذاریاسهمحروم جمعیت متمرکز شد هایموانع نهادی برای مشارکت گروه

ش و پرورش و موسسات برای افزایش سرمایه انسانی و اجتماعی انجام شدیدی در زمینه بهداشت، آموز

شود. در عین حال ، فشار برای توسعه اقتصادی و اجتماعی همراه با بهره برداری از منابع فراوان سوخت می

زندگی با منابع و انرژی زیاد در سراسر جهان است. همه این عوامل منجر به رشد  هایفسیلی و اتخاذ شیوه

اجتماعی و زیست محیطی ، از جمله در  هایشود. به توانایی مدیریت موثر سیستمیع اقتصاد جهانی میسر

 صورت لزوم با مهندسی زمین ، ایمان وجود دارد. 
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 [10] و مسیرهای معرف غلظت در هر سناریو مسیرهای مشترک اقتصادی اجتماعیسناریوی  -3شکل 

  تحلیل سناریوها -4
جمعیت، رشد ی مؤلفه چهارسناریوهای مسیرهای مشترک اقتصادی اجتماعی از منظر 

کمی مربوط به  هایالزم به توضیح است که داده .پردازیمعلم و فناوری میهای اقتصادی و شاخص

وط به بخش مرب ت.اسهمعتبر بین المللی ارائه شد هایتوسط یکی از سازمان هاهریک از این بخش
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 یو مرکز مل 8یکاربرد یهاستمیس لیتحل یالمللنی، توسط موسسه بینیو شهرنش تیجمع

و  یاقتصاد یسازمان همکار یهامیت ،یناخالص داخل دیتول یت. برااسهشد جادیا 9یجو قاتیتحق

 ریتأث قاتیتحق یو مؤسسه پوتسدام برا 11یکاربرد یهاستمیس لیتحل یالمللنی، مؤسسه ب10توسعه

 .اندهمکاری داشته 12هوا آب و

 انطباق و سازگاری هایشاخص چالش تحلیل -1-4
گذاشته  شیبه نما 3 شکلمشترک در  یاجتماع یاقتصاد یوهایمختلف مربوط به سنار یرهایمس

 یمشترک اقتصاد یرهایمس یوهایسنار هایمربوط به چالش یشده اند، که در آن محور افق

 رامونیپ هایرا با توجه به چالش وهایسنار نیا یو محور عمود (یاز منظر انطباق )سازگار یاجتماع

  کند.می یبنددسته  انتشار کاهش

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

تعادل خوبی از نظر اقتصادی و توجه به محیط  سناریوی اولدهد، میکه نمودار نشان  همانطور

ای انطباق و کاهش انتشار گازهای گلخانهی پایینی در دو مولفه هایزیست داشته و موجب چالش

رشد  ی از منظرترمقابل این سناریو، سناریوی سوم با تعادل پایینی دهد. در نقطهمیاز خود نشان 

باالیی در انطباق و کاهش  هایزیست محیطی قرار داشته و موجب چالش هایاقتصادی و شاخص

دهد. در سناریوی پنجم به جهت رشد تولید ناخالصی باال میاز خود نشان ای انتشار گازهای گلخانه

شود. میکاهش انتشار  هایهستیم که منجر به افزایش چالشای شاهد رشد انتشار گازهای گلخانه

کند. در این سناریو رشد تولید ناخالصی میمعمول رفتار ی سناریوی چهارم نیز کمی خارج از رویه

کم درآمدی وجود دارند که منابع کافی برای سازگاری با تغییرات  هایبسیار نابرابر است و گروه

مواجهه با کاهش  هایانرژی چالش هایفناوریی اقلیم در دسترس ندارند. اگرچه نخبگان با توسعه

 های، با چالشتغییراقلیمدهند اما در کل این سناریو در سازگاری با پدیده میانتشار را کاهش 
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با الگوهای معمول مشاهده شده در قرن گذشته مطابقت ت. سناریوی دوم نیز که اسهزیادی همرا

شود، با می و کندشدن آن در ادامه راهقتصادهای نوظهور و باعث رشد سریع ا داردزیادی 

 .[17] روبروستبرای کاهش و سازگاری میانه  یهایچالش

 جمعیت تحلیل شاخص  -2-4

 شینفر افزا اردیلیم 7نفر به  اردیلیم2.6از  2010تا  1950 یهاسال نیجهان ب تیجمع

با کاهش  یاست که تا حدود رینرخ مرگ و م عیکاهش سر لیکرد که عمدتاً به دل دایپ یریچشمگ

 یاز کشورها یو بخش افتهیاز نقاط جهان توسعه  یاریموارد در بس نی. اشودیجبران م ینرخ بارور

 .کشورها رو به کاهش هستند شتریهستند و در ب 13ینیگزیکمتر از نرخ جا اریحال توسعه بس در
در سال  یجهان یتجمع یبرا یمتفاوت یاربس یامدهایپ مسیرهای مشترک اقتصادی اجتماعی،

 یتکل جمع یمتفاوت را برا یجنتا 4 شکلدارند.  2100سال  یاز آن برا یشترب یو حت 2050

 یانقبل از پا یتاوج جمع یدارا یواز پنج سنار یوچهار سنار دهد.مینشان  سناریودر پنج  جهان

( 2075و  2070 یبدر اواخر قرن )به ترت 4سناریو و  2سناریو ت. اسهیافتقرن بوده و سپس کاهش 

 زودتر یلیخ 5سناریو و  1سناریو  رسند.میبه اوج خود  2010درصد باالتر از سطوح  38در حدود 

به اوج  یدو کاهش نسبتاً شد 2010نسبت به سال  یدرصد 25حدود  یشدر اواسط قرن با افزا و

گردد میباز  2010 آن در سال به سطح 2100در سال  یت، جمع1سناریو . بر اساس رسندیخود م

باالتر از  یدرصد 8 یتبا کاهش جمع 5سناریو  .یابدمیو دوم به کاهش ادامه  یستو در قرن ب

 یکنزد یت، جمع3سناریوخواهد بود. بر اساس  یشاهد کاهش کمتر 2100در سال  2010سطح 

درصد  84حدود  2010که نسبت به سال  یابدمی یشنفر در سطح جهان افزا یلیاردم 13به 

در  هادامنه تفاوتاز سوی دیگر،  وجود ندارد. یریاز اوج گای نشانه یچت و هاسهیافت یشافزا

و  یینخطوط پا ین، محدوده ب2050. در سال یابدمیدر طول زمان گسترش  به وضوحنیز  یوهاسنار

  رسد.می یلیاردم 5.8به  2100دامنه در سال  یناست. ا یلیاردم 1.5باال حدود 

                                                           
13 Below Replacement Rates 
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بلندمدت  یاز روندها یدی، گسست شد5 یا 1سناریو از آن  یشترب ی، و حت4و  2 یوهایسنار

ت. اگرچه کشورها و اغلب جوامع اسهداشت یعیسر ت که رشداسهدو قرن گذشت یجهان، ط یتجمع

و  یاجتماع هاییلو تعد یتاند، اما جهان هرگز کاهش جمعبوده یتشاهد کاهش جمع یمحل

با  داریپا تیاز سطح جمع یدر بلندمدت، جهان ممکن است در برخ ت.اسهنکرد تجربهرا  یاقتصاد

 ،یثابت تیوضع نیحال، در گذار به چن نیا شود. با تیتثب ی( ثابت سنباًی)تقر یهمگروه هاینسبت

 شیافزا نمونه یبراو  ها مشاهده خواهند کردنسبت نیرا در ا یدیشد راتییاحتماالً تغکشورها 

یکی از احتماالً  راتییتغ نیا یاقتصاد راتیکار و تأث یروین ندازهسهم سالمندان نسبت به ا عیسر

  .[18] خواهدبود هاین چالشترمهم

 

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

 رشد اقتصادیشاخص  تحلیل -3-4
جهانی شدن است. سناریوی توسعه برای مولفه  میزان تجارت بین المللی شاخص مناسبی

رقابت  سناریوی است، در حالی کهاز بین سناریوهای دیگر جهان  ترینهای فسیلی متفقسوخت
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ح متوسط سطو یدارا سایر سناریوها،مانعی برای جهانی شدن است.  سنگالخی،ی ، جادهایمنطقه

 یبر جوامع محل دیشده و تاک یجهان ینهادها نی، تعادل بسناریوی میانه راه(شدن ) یجهان

شده و  یجوامع تکه تکه شده با نخبگان جهان ای، )سناریوی پایداری، در پیش گرفتن راه سبز(

 ستند.)سناریوی نابرابری( هجدا شده  یمحل یکار یروهاین

 

. اقتصاد دهدمیرا نشان مختلف  ویتحت پنج سنار یجهان یناخالص داخل دیتکامل تول 5شکل 

، (2005)بر مبنای ارزش دالر در سال 2010 سالدالر در  ونیلیتر 67از سطح حدود جهانی 

 ترین، به باال3سناریودالر تحت  ونیلیتر 280 ین میزان یعنیتراز کم 2100در سال  یاقتصاد جهان

نرخ رشد در طول  نیانگیم است. ریمتغ 5سناریوتحت  دباشمی دالر ونیلیتر 1000از  شیب حد که

. همانند روبرو استدرصد در سال  3.1دو برابر با  بایدرصد در سال تا تقر 1.6از  ترنییدهه، از پا 9

و  3مختلفسناریوهای وجود دارد، هرچند از  یدر سطح جهان یاز خوشه بند یبرخ ت،یروند جمع

 .تندنسبتا مشابه هس نیز 2 و 1سناریو و  ترکینزدبه یکدیگر  4
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 [18] تولید ناخالص داخلی جهانی در پنج مسیر سناریوهای مختلف اقتصادی اجتماعی مشترک -6شکل 

 

نشان قرن دوم  مهیدر ن راای کاهش قابل مالحظه (6)شکل  یناخالص داخل دیرشد تول منحنی

درصد  5در حدود  2030 هایدر سال یناخالص داخل دیتول ی، رشد جهان5سناریو دهد. تحت می

تا سال  محسوسی برای افتنرخ رشد زودتر با  دراوج ی نقطه ،3سناریو ی. براافتیخواهد  شیافزا

  دهد.میدوم قرن رخ  مهیدر ن ودرصد  1حدود توسعه در  داریو نرخ پا افتدمیتفاق ا 2050

در حال  یبا درآمد باال نسبت به کشورها یکشورها صادراتدر  عیانیچرخش  وها،یتحت تمام سنار

 دیدرصد سهم تول 57با درآمد باال  ی، کشورها2010. در سال دهدمیرخ  از اقتصاد جهانی توسعه

 38تا  30 به مقدار 2050تا سال  دهند در حالی که این میزانمیبه خود اختصاص  را یجهان

این . خواهد بود 5و  1سناریوهای برای  هابیشترین این کاهشاین ه ک ابد،یمیدرصد کاهش 

 2، 1 یسناریو یبرا سهم ترنییو پا ابدیمیدرصد کاهش  36تا  23 به میزان2100تا سال  موضوع

 دیدر تول قایو آفر ایسهم جنوب آسالبته .خواهد بود 5و  4کمتر برای سناریوهای  هایکاهشو  3و 

است که به  تیرشد جمع یباال هایاز نرخ یناش یتا حدود 2100در سال  یجهان یناخالص داخل

 .تاسهافتی شیافزا یطور قابل توجه

ماعی در شاخص مسیرهای مشترک اقتصادی اجت یوهایسنار یامدهایاز پ نمای کلی کی 3جدول 

را نسبت به متوسط درآمد ای درآمد سرانه منطقه نیانگیجدول م این کند.میرا بیان  14عدالت

 نی، ا2010تمام مناطق در حال توسعه در سال  یبرا دهد.میپردرآمد نشان  یسرانه در کشورها

باال به طور با درآمد  یهر دالر به دست آمده در کشورهاباشد بدین معنی که می 16 برابرشاخص 

، شاخص 5و  1سناریوتحت  است. تبدیلقابل در حال توسعه  یسنت در کشورها 16متوسط به 

 نیدر درآمدها در ا ینسبتاً قابل توجه ییهمگرا که به معنی ابدیمی شیافزا 70از  شیبه ب تعادل

                                                           
14 Parity Index 
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اخص مخالف قرار دارند و ش فیدر ط 4و  3سناریو .تاسهوسیعی از کشورهای درحال توسعسطح 

 . ابدیمیدر حال توسعه بهبود  یکشورها یبرا 26 ای 25در مجموع تنها به حدود  تعادل

 

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

 5سناریو  4سناریو  3سناریو  2سناریو  1سناریو  2010 منطقه
 89 53 43 73 85 18 آسیای شرقی 

 73 24 19 50 68 8 جنوب آسیا 
 76 54 44 68 72 27 اروپا و آسیای مرکزی

 71 33 32 57 65 20 خاورمیانه و شمال آفریقا
 74 8 17 47 68 6 آفریقا

 88 49 37 70 83 30 کارائیبی آمریکای التین و حوزه
 78 25 26 57 73 16 کشورهای توسعه یافته ی همه

 

 .دارد در درآمد سرانه یقابل توجه و بالقوه شیافزا داللت بر نیز یجهان یناخالص داخل دیروند تول

به حدود  5سناریو موضوع در  نیا کهدالر بود  10،000، حدود 2010متوسط درآمد سرانه در سال 

تغییر  دالر 84،000دود به ح 1وی یو در سنار ردال 22000 به 3سناریو ر و ددالر  140،000

 دهد.میباالترین میزان را به خود اختصاص  5سناریو که  بایدمی
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 نرخ رشد تولید ناخالص داخلی جهانی در پنج مسیر سناریوهای مختلف اقتصادی اجتماعی مشترک -7شکل 

[18] 

 و فناوری های علمتحلیل شاخص -4-4
شواهد حاکی . (7)شکل  آموزش و پرورش نقش کلیدی در رشد جمعیت و توسعه انسانی دارد

بیشتر  15اجتماعی شمولیتهرچه میزان تحصیالت باالتر باشد، میزان باروری کمتر و از آن است که 

با پیشرفت تحصیلی های فسیلی ی سوختسناریوی توسعه وپایداری  سناریویاست. بنابراین آینده 

 یای، جادهسناریوی رقابت منطقه باال دارای پیش بینی جمعیت بسیار کمتری نسبت به جهان

با توزیع نابرابر پیشرفت سناریوی نابراری  .است که در آن پیشرفت تحصیلی پایین است سنگالخی

 .شودمیروتمند و فقیر مشخص ث و مناطق هاتحصیلی بین خانواده

                                                           
15 social inclusion 
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 وضعیت شاخص آموزش در سناریوهای مسیرهای مشترک اقتصادی اجتماعی -8شکل 

مؤثر اقتصاد در افزایش بهره وری  به عنوان عامل نیز به عنوان یک فاکتور اساسی و توسعه فناوری

 .(8کل )ش کندمیایفا میاقلیهمچنین نقش مهمی در کاهش و سازگاری با تغییرات  است.
جهانی شدن ، به دلیل تغییرات سریع فناوری و توسعه انسانیهای فسیلی سناریوی توسعه سوخت

، که در آن کاهش انتشار بازارها و تأکید بر تولید و مصرف دارای باالترین رشد اقتصادی است

سناریوی  درپیشرفت فناوری را ای . در مقابل، انزوای منطقهانجامدبه مشکل میای گازهای گلخانه

، بنابراین از این منظر در کندتضعیف می خاکی(رقابت منطقه ای، جاده سنگالخی )سناریوی جاده

وجود  لیبه دل ی،انیم تحوالت. ترین وضعیت نسبت به کاهش و انطباق قرار خواهد داشتسخت

)سناریوی  یعاجتما یهاو گروه)سناریوی میانه راه( در مناطق  یآورفن شرفتیپ گوناگون هایالیه

بر مفهوم گسترده رفاه که فراتر از تمرکز  دیتاک عاملی ماننداو ی، تقسیم شده(ای نابرابری، جاده

 .دهدیرخ م)سناریوی پایداری(،  باشد یمحدود بر منافع اقتصاد
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 در سناریوهای مسیرهای مشترک اقتصادی اجتماعی فناوری وضعیت شاخص -9شکل 

 

 ییآب و هوا راتییو تغ یعیمنابع طب یهاتیمحدود ،یرشد اقتصاد یداریموضوع پا یهنگام بررس

 .ردیگیقرار م یاندهیمورد توجه فزا یو رشد اقتصاد تغییراقلیم نیوجود دارد و تعامل ب شهیهم

حل  یممکن برا یراه از منابع داریاستفاده پا یوردر بهره راتییاز جمله تغ ،یکیتکنولوژ راتییتغ

دارد  یعیاستفاده از منابع طب یکل اسیبر مق یمیمستق ریتأث رایاست ، ز داریاتوسعه پ یمعضل کنون

 .ریخ ایقرار دارد  داریپا توسعه تیدر وضعای منطقه یاقتصاد اجتماع کند که آیا میو مشخص 

 یاساس تیاز اهممشکالت اجتماعی اقتصادی حل رشد اقتصادی و در  یکیتکنولوژ راتییتغ

برای  داریپااقتصادی ی توسعه یکارآمد برا سیاست علم و فناوریبه  یابیبرخوردار است و دست

  است. کشورها از اهمیت به سزایی برخوردار

قابل بررسی است.  17اشاعه فناوریو  16فناوری همپاییدو نوع  یطورکلبه یکیتکنولوژ رییتغ یتئور

انجام  قیاز طر یریدگای سمیمکان قیدانش است و از طر دیفناورانه مربوط به عملکرد تول همپایی

                                                           
16 Technological Catch-up 
17Technological Diffusion 
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 دیکار با یرویاست و ن دکنندگانیو تول یاضاف هیسرما یهایامر مستلزم ورود نیا .شودحاصل می

گسترده  شرفتیو بر آن مسلط شود، که باعث پ اموزدیب دیتول ندیرا در فرآ دیجد یهادائماً مهارت

شود و می جادیا یال فناورقتوسط انت یورااشاعه فن .(4)جدول  شودیم یاجتماع یوردر بهره

 .ابدیمیتحقق  18ییفضا زیاطالعات و اثرات سرر انیجر ،یتجارت باز، انتقال فناور قیعمدتاً از طر
مطلوب در مرحله  ییبه سطح کارا جیبه تدر یکیتکنولوژ راتییاست که تغ نیعموماً اعتقاد بر ا

 کیکمتر از  شرفتهینطقه پم کیحال، سرعت بهبود  نیدر ع  شود.میاز توسعه همگرا  یخاص

  است. یشرط ییمدل همگرا کی عیت، که مربوط به توزاسهمنطقه عقب ماند

 [19] در سناریوهای مسیرهای مشترک اقتصادی اجتماعیفناوری تحلیل شاخص همپایی  -4جدول 

 هزینه کاهش همپایی  رشد جهانی سناریو
 پایین باال متوسط  1سناریوی 
 متوسط متوسط متوسط   2سناریوی 

 باال پایین پایین 3ریوی اسن
 پایین پایین باال  4سناریوی 
 متوسط  باال باال  5سناریوی 

 نتیجه گیری -5
نیازمند استفاده از بهره برداری صحیح از تحوالت علم و فناوری، امروزه بیش از هر زمان دیگر 

طی دانش آینده پژوهی و به طور خاص روش سناریو پردازی است. سناریوهای زیست محی

انتشار گازهای گلخانه ای، آب  کلیدی از جمله هایقابل قبولی از وضعیت آتی در حوزه هایتوصیف

 هایبه عنوان ورودی و خروجی مدل ودهند میو هوا، محیط زیست و آسیب پذیری را ارائه 

  شود.میمختلف آب و هوایی، زیست محیطی و سیاست گذاری محسوب 

در مکمل  دو تالش مسیرهای معرف غلظتصادی اجتماعی و سناریوهای مسیرهای مشترک اقت

را تعیین ای مرحله ،اقتصادی مشترک مسیرهای اجتماعی در حالی که .بودند تولید سناریوها

                                                           
18  Spatial Spillover Effects 
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در پیش  ،یپایدار »و شامل پنج روایت  شودمیکنند که بر اساس آن کاهش انتشارات محقق می

تقسیم ای جاده ،نابرابری»، «ای، جاده سنگالخیرقابت منطقه »، «راه میانه» ،«گرفتن راه سبز

 ،نیز مسیرهای معرف غلظت. باشدمی «انتخاب بزرگراه، فسیلی هایتوسعه سوخت»و « شده

و در واقع میزان گرم شدن احتمالی تا پایان قرن ای مسیرهایی را برای غلظت گازهای گلخانه

 . کنندمیتعیین 

کمتری در دو  هایموجب چالش سناریوی پایداریگاری، انطباق و ساز هایاز منظر شاخص چالش

مقابل، ی دهد. در نقطهمیاز خود نشان ای سازگاری و کاهش انتشار گازهای گلخانهی مولفه

از ای بیشتری در سازگاری و کاهش انتشار گازهای گلخانه هایسناریوی جاده سنگالخی چالش

کاهش انتشار  هایگراه، منجر به افزایش چالشدهد. همچنین سناریوی انتخاب بزرمیخود نشان 

زیادی را  سازگاری با تغییرات اقلیم در پیش رو دارند.  هایشود و سناریوی نابرابری نیز چالشمی

 میانه در سازگاری و کاهش انتشار روبروست. هایهایسناریوی میانه راه نیز با چالش

 قرن بوده و سپس یانقبل از پا یتاوج جمع یدارا یواز پنج سنار یوچهار سنارشاخص جمعیت، در 

 رسندمیدر اواخر قرن به اوج خود  4سناریو و  2اگرچه سناریو ت. اسهیافتکاهش  هاجمعیت در آن

در ادامه  یدو کاهش نسبتاً شد به اوج رسیدهدر اواسط قرن  وزودتر  یلیخ 5سناریو و  1اما سناریو 

 67از سطح حدود مختلف  ویتحت پنج سنارنیز  یجهان یناخالص داخل دی. تولقرن خواهند داشت

 ترین، به باال3سناریودالر تحت  ونیلیتر 280 ین میزان یعنیتراز کم2010 سالدالر در  ونیلیتر

رشد  منحنیهمچنین  است. ریمتغ 5سناریوتحت  باشدمی دالر ونیلیتر 1000از  شیب حد که

 دهد. مینشان قرن دوم  مهیدر ن رشد راای با کاهش قابل مالحظهنیز  یناخالص داخل دیتول

 م و فناوری راعل هایو پیشرفت در شاخص بیشترین میزان از رشددرحوزه علم و فناوری نیز 

های سوختتوسعه و سناریوی پنجم)سناریوی  توسعه پایدار()سناریوی اولتوان در سناریوی می

رار داشته و نه راه( در مرتبه بعدی قیوی دوم )میاموضوع برای سناراین انتظار داشت.  فسیلی(

ز منظر شاخص همچنین ا های بعدی قرار می گیرند.در رده ابریو نابرای سناریوی رقابت منطقه

و سناریوی  توسعه پایدار()سناریوی اولدر سناریوی  باالترین سهم را همپایی، می توان انتظار

 .داشت های فسیلی(سوختتوسعه پنجم)سناریوی 



  
 

24 

 

 عمراج -6
 

1. Richard H. Moss, Edmonds, J.A., Hibbard, K.A., Manning, M.R., Rose, 

S.K., Van Vuuren, D.P., Carter, T.R., Emori, S., Kainuma, M., Kram, 

T. and Meehl, G.A., 2010. The next generation of scenarios for climate 

change research and assessment. Nature, 463(7282), pp.747-756. 

2. Detlef P. van Vuuren, Kriegler, E., O’Neill, B.C., Ebi, K.L., Riahi, K., 

Carter, T.R., Edmonds, J., Hallegatte, S., Kram, T., Mathur, R. and 

Winkler, H., 2014. A new scenario framework for climate change 

research: scenario matrix architecture. Climatic change, 122(3), 

pp.373-386. 

3. Brian C. O’Neill, Carter, T.R., Ebi, K., Harrison, P.A., Kemp-Benedict, 

E., Kok, K., Kriegler, E., Preston, B.L., Riahi, K., Sillmann, J. and van 

Ruijven, B.J., 2020. Achievements and needs for the climate change 

scenario framework. Nature climate change, 10(12), pp.1074-1084. 

4. Richard A. Rosen,, 2021. Why the shared socioeconomic pathway 

framework has not been useful for improving climate change 

mitigation policy analysis. Technological Forecasting and Social 

Change, 166, p.120611. 

5. Peter C. Bishop, 2012. An approach to the future. In: Bengston, David 

N., comp. 2012. Environmental futures research: experiences, 

approaches, and opportunities. Gen. Tech. Rep. NRS-P-107. 

Newtown Square, PA: US Department of Agriculture, Forest Service, 

Northern Research Station: 13-17., 107, pp.13-17.  

6. Ugo Bardi, 2011. The limits to growth revisited. Springer Science & 

Business Media. 

7. Houghton JT, Jenkins G, Ephraums JJ eds, Change, C., 1990. the 

IPCC scientific assessment.  1, p.990. 

8. Houghton, E., 1996. Climate change 1995: The science of climate 

change: contribution of working group I to the second assessment 

report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (Vol. 2). 

Cambridge University Press. 



  
 

25 

 

9. Malte Meinshausen, Nicholls, Z.R., Lewis, J., Gidden, M.J., Vogel, E., 

Freund, M., Beyerle, U., Gessner, C., Nauels, A., Bauer, N. and 

Canadell, J.G., 2020. The shared socio-economic pathway (SSP) 

greenhouse gas concentrations and their extensions to 

2500. Geoscientific Model Development, 13(8), pp.3571-3605. 

10. Christian Bjornas, 2013. A guide to representative concentration 

pathways. Center for International Climate and Environmental 

Research. 

11. Keywan Riahi, Rao, S., Krey, V., Cho, C., Chirkov, V., Fischer, G., 

Kindermann, G., Nakicenovic, N. and Rafaj, P., 2011. RCP 8.5—A 

scenario of comparatively high greenhouse gas emissions. Climatic 

change, 109(1), pp.33-57. 

12. Allison M. Thomson, Calvin, K.V., Smith, S.J., Kyle, G.P., Volke, A., 

Patel, P., Delgado-Arias, S., Bond-Lamberty, B., Wise, M.A., Clarke, 

L.E. and Edmonds, J.A., 2011. RCP4. 5: a pathway for stabilization of 

radiative forcing by 2100. Climatic change, 109(1), pp.77-94. 

13. Detlef P. van Vuuren, D.P., Stehfest, E., den Elzen, M.G., Kram, T., 

van Vliet, J., Deetman, S., Isaac, M., Klein Goldewijk, K., Hof, A., 

Mendoza Beltran, A. and Oostenrijk, R., 2011. RCP2. 6: exploring the 

possibility to keep global mean temperature increase below 2 

C. Climatic change, 109(1), pp.95-116. 

14. Brian C. O’Neill, Kriegler, E., Ebi, K.L., Kemp-Benedict, E., Riahi, K., 

Rothman, D.S., van Ruijven, B.J., van Vuuren, D.P., Birkmann, J., 

Kok, K. and Levy, M., 2017. The roads ahead: Narratives for shared 

socioeconomic pathways describing world futures in the 21st 

century. Global environmental change, 42, pp.169-180. 

15. Brian C. O’Neill, Nicholls, R.J., Allan, A., Arto, I., Cazcarro, I., 

Fernandes, J.A., Hill, C.T., Hutton, C.W., Kay, S., Lázár, A.N. and 

Macadam, I., 2018. Applying the global RCP–SSP–SPA scenario 

framework at sub-national scale: A multi-scale and participatory 

scenario approach. Science of the Total Environment, 635, pp.659-

672. 



  
 

26 

 

16. Dominique van der Mensbrugghe, 2015. Shared socio-economic 

pathways and global income distribution. 

17. Samir, K.C. and Lutz, W., 2017. The human core of the shared 

socioeconomic pathways: Population scenarios by age, sex and level 

of education for all countries to 2100. Global Environmental 

Change, 42, pp.181-192. 

18. Nicolas Taconet, 2019, August. Climate change mitigation under 

socioeconomic uncertainty: does accounting for intragenerational 

inequalities favor more stringent targets?. In 6th FAERE Annual 

Conference. 

 

 


