
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اندیشکده حکمرانی انرژی و منابع ایران

 ایاستراتژی کشورهای منتخب برای رسیدن به انتشار صفر گازهای گلخانه



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یبه انتشار صفر گازها یدنرس یمنتخب برا یکشورها یاستراتژ: عنوان گزارش
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سروش  دیشه ابانی، تقاطع خاهللیبحبدکتر  دیشه ابانیخ تهران،: ینشان

 1۶0۹۹۰111۹۰ -ی، پژوهشکده مطالعات فناور9۹، پالک (کمی)

 

های مؤلفان کننده دیدگاهها و انتشارات اندیشکده، نتیجه تحقیقات پژوهشگران و بیانشده در گزارشمطالب بیان

آنهاست و لزوماً موضع رسمی اندیشکده حکمرانی انرژی و منابع ایران نیست، مگر آنکه به آن تصریح شده 

 باشد.
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به انتشار صفر گازهای استراتژی کشورهای منتخب برای رسیدن 

 ایگلخانه

 

 خالصۀ مدیریتی 1
اند اند و متعهد شدهدرجه توافق کرده ۶دما تا  یشمحدود کردن افزا یکشورها برا یسطبق معاهده پار

درجه  0.۰ یویدر دستور کار داشته باشند. در سنار یزدرجه را ن 0.۰کاهش دما تا  یبرا یلیاقدامات تکم

به صفر برسد.  ۶101 ات ۶1۹1 یهاسالکاهش نشر داشته باشد و در  %9۰تا  01 یدبا ۶1۰1جهان در سال 

 یجهان یشاز گرما یریجلوگ یبرا ۶1۰1تا سال  شدهیینتعکاهش نشر  یزاندارند که م یدهکشورها عق یبرخ

اند. نشر خالص را انتخاب کرده ۶1۰1نشر خالص صفر تا سال  یگذارهدف یلدل ین. به همیستن یکاف

 باشند.  برجذب و نشر کربن با هم برا یزانآن است که م یه معناصفر ب

از سال  یدبه هدف فوق با یدنرس یچه خواهد بود؟ برا یدر سطح جهان یبخش انرژ یهدف برا ینا مفهوم

خواهد  یبخش آن مربوط به حوزه انرژ یشترینکاهش داده شود که ب %5۰انتشار  یزانم ۶191تا سال  ۶101

 بود. 

 یدبا یدارتوسعه پا یویفراتر از سنار یازموردناقدامات  ۶1۰1به انتشار خالص صفر تا سال  یدنرس برای

غفلت نشود.  یاقدام یچو از ه یردانجام گ زمانهم صورتبه یدبا یانرژ یهادر تمام بخش ییراتباشد. تغ

بازه دو  ینجهان در ا اقتصاد کهیدرحال یابدکاهش  % 00 ،۶191تا سال  ۶109از سال  یدبا یانرژ یتقاضا

با  یوربهرهو رشد استفاده از برق  یمربوط به حداکثر ساز یعوامل اصل یرمس ینبرابر خواهد شد. در ا

کاهش  %۹1 یدبازه مصرف زغال سنگ با ین. در ااست یانرژ کنندگانمصرفدر  یرفتار ییراتاستفاده از تغ

 .گرددبر 0901داشته باشد و به سطح استفاده دهه 

کاهش داشته باشد.  %۹1 ، ۶191تا سال  ۶109از سال  یروگاهینشر از بخش ن یدکاهش صفر با یویسنار در

سهم  ۶191برسد. در سال  یگاواتگ ۰11به  یگاواتگ 001از  یدیخورش هاییروگاهن یتبازه ظرف یندر هم

 .برسد %۹به  %90از  یدکربن با جذب یستمزغال سنگ سوز بدون س هاییروگاهن

برسد و سهم برق  % ۹1به  %۶0برق از  یددر تول یدپذیرتجد هاییسهم انرژ یو،سنار ینبازه و در ا ینا در

 0۹1از  یدر بخش انرژ گذارییهسرما یدبا یوهاسنار ینا یاجرا یبماند. برا %01در محدوده  یاهسته

آن در  سومیکبرسد که حدود  ۶191دالر در سال  یلیاردم ۶۶11به حدود  ۶109دالر در سال  یلیاردم

 و هوشمند کردن شبکه برق خواهد بود.  یجیتالیکردن و د یزهتوسعه، مدرن

کاهش  سومیکتا  یدبا ۶191تا سال  ۶109سال  ینب یانرژ یینها کنندگانمصرفکربن از  اکسیدید نشر

 ۶191تا سال  یگرد یها در کشورهاساختمان از سومیکو  یشرفتهپ یها در کشورهااز ساختمان یمی. نیابد
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به انتشار صفر گازهای استراتژی کشورهای منتخب برای رسیدن 

 ایگلخانه

 

 کنندهخنکهوا و  یهتهو یهااز دستگاه یمیخواهند شد. ن یسازینهاصالح و به ،یاز نظر مصرف انرژ

باال خواهند بود. تعداد  یانرژ یوربهرهبا  یهااز نوع مدل ۶191تا سال  ۶109 یهاسال یندر ب شدهفروخته

 . یدخواهد رس %۰1به  %۶.۰بازه از  یندر ا یبرق هایینماش

مانند  کربنکم یهاسوخت یرصنعت از برق و سا یازموردن یاز گرما %۶۰ ،۶191تا سال  یوسنار ینا در

 یتفرظ یدسال با ۶بازه هر  یناست. در ا یزناچ یارشود که البته در حال حاضر بس ینتأم یدبا یدروژنه

رشد  ای مالحظهقابل وبه نح یدروژنه یعو توز یدتول یواحدهادو برابر شود و  یساخت باتر یهاکارخانه

 داشته باشند. 

 هاییستمشامل تمام اقدامات ممکن مانند استفاده از س یکپارچه صورتبه یدکاهش نشر با یکل استراتژ در

رفتار افراد  ییرها، تغساختمان سازیینهبه یدروژن،مانند ه کربنکم یکربن، استفاده از گازها جذب و ذخیرۀ

 یگاگ ۶ یزانرا به م یانهنشر سال توانیم یفرد تاررف ییرمصرف و .... باشد. با تغ یسازینهبه یجامعه در راستا

استفاده  یگزینیجا مثالعنوانبه است ونقلحملاقدامات در حوزه  ینا یشترکاهش داد که ب ۶191تا سال  تن

 یو دوچرخه سوار یرویادهپ یق، تشوکربنکم هاییستمساعت با س یککمتر از  یرهایدر مس یمااز هواپ

 یزانبه م یاجاده یانگینکاهش سرعت م یلومتر،ک 9کمتر از  یرهایدر مس یشخص اشیناستفاده از م یجابه

0 km/h  کاهش داد.  %۶1را  ونقلحملنشر کربن در بخش  یزانم توانیم چنینیینا. با انجام اقدامات 

استفاده  یحداکثر ساز. استکامل  یهعال یهابلندمدت و نظارت یزیربرنامه یازمنداهداف ن ینبه ا یدنرس 

 هاییو انرژ یدروژنمانند ه کربنکم یهااقدامات است اما استفاده از سوخت ینا یهسته اصل ،از برق

 یاجتماع یرشامکان پذ بردنباال  یزات،در تجه یمورد توجه کامل باشند. رشد نوآور یدبا یزن یدپذیرتجد

 .خواهد بود یرمس ینا کنندهکاملو برق،  یبه انرژ یدر کنار رشد دسترس ،اقدامات فوق یبرا

های بازار کربن و تجارت مازاد مجوزهای انتشار در کنار موارد فوق، سیاستهای مالی مانند ایجاد سیستم

اک میتواند محرک پهای ارانه انرژیهای فسیلی و رشد یکربن، مالیات بر کربن، کاهش یارانه سوخت

 مناسبی برای کاهش نشر باشد. 
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به انتشار صفر گازهای استراتژی کشورهای منتخب برای رسیدن 

 ایگلخانه

 

 فهرست مطالب

 0 یتیریمد ۀخالص 0

 ۹ مقدمه ۶

 0 موضوع ابعاد شرح 9

 0                          ۶1۰1 سال تا صفر خالص نشر یهدفگذار ضرورت و لیدال 9-0

 9 یانرژ یالملل نیب آژانس دید از ۶1۰1 سال تا صفر خالص نشر تحقق یچگونگ 9-۶

 00 ۶1۰1 سال تا صفر خالص نشر یبرا متعهد یکشورها 5

worl شکدهیاند دگاهید از ۶1۰1 سال تا صفر خالص نشر یراهکارها یبررس 5-0 d resource 

i nst i t ut e                            ۶9 

 ۶5                        اروپا هیاتحاد در ۶1۰1 سال تا صفر خالص نشر یویسنار یبررس 5-۶

 ۶۹ کند؟ محقق را ۶1۰1 تا صفر خالص نشر تواندیم لندن چگونه 5-۶-0

 ۶0 ابد؟ی دست ۶1۰1 سال تا صفر خالص نشر هدف به تواندیم کایمرآ متحده االتیا چگونه 5-9

 ۶0 کایآمر صنعت بخش در ۶1۰1 سال تا صفر خالص نشر تحقق یچگونگ 5-9-0

 91 کایآمر برق بخش در ۶1۰1 سال تا صفر خالص نشر تحقق یچگونگ 5-9-۶

 9۶ کایآمر نقل و حمل بخش در صفر خالص نشر تحقق یچگونگ 5-9-9

 95 کایآمر ساختمان بخش در ۶1۰1 سال تا صفر خالص نشر به دنیرس 5-9-5

 9۹ یبندجمع ۰

 99 منابع ۹
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به انتشار صفر گازهای استراتژی کشورهای منتخب برای رسیدن 

 ایگلخانه

 

 فهرست تصاویر

 0 درجه 0.۰ و درجه ۶ تا دما شیافزا کردن محدود یوهایسنار در نشر کاهش یبند زمان( 0) شکل

 0 یکنون یاستهایس اصالح بدون جهان در یا گلخانه یگازها نشر روند( ۶) شکل

 9 مختلف یوهایسنار در یا گلخانه یگازها و کربن صفر خالص نشر یبند زمان( 9) شکل

 سال تا صفر خالص انتشار و داریپا توسعه موجود، طیشرا حفظ یویسنار سه در کربن نشر زانیم( 5) شکل

 01 رفتار رییتغ و یینها کنندگان مصرف ،یروگاهین بخش راتییتغ سهم و ۶1۰1

 تا صفر خالص انتشار و داریپا توسعه موجود، طیشرا حفظ یویسنار سه در یانرژ مصرف زانیم( ۰) شکل

 00 ۶1۰1 سال

 خالص انتشار و داریپا توسعه موجود، طیشرا حفظ یویسنار سه در یانرژ یتقاضا در رییتغ( ۹) شکل

 00 ۶1۰1 سال تا صفر

 موجود، طیشرا حفظ یویسنار سه در یدیخورش یها روگاهین شده نصب تیظرف در رییتغ( 0) شکل

 0۶ ۶1۰1 سال تا صفر خالص انتشار و داریپا توسعه

 سال تا صفر خالص انتشار یویسنار در یدیخورش یها روگاهین شده نصب تیظرف در رییتغ( 0) شکل

 09 منتخب یکشورها در ۶1۰1

 بازه در ۶1۰1 سال تا صفر خالص انتشار یویسنار در صنعت بخش در یمصرف یانرژ در رییتغ( 9) شکل

۶101 – ۶191 05 

 در ۶1۰1 سال تا صفر خالص انتشار یویسنار در نقل و حمل بخش در یمصرف یانرژ در رییتغ( 01) شکل

 05 ۶191- ۶101 بازه

 در ۶1۰1 سال تا صفر خالص انتشار یویسنار در ساختمان بخش در یمصرف یانرژ در رییتغ( 00) شکل

 0۰ ۶191- ۶101 بازه

 سال تا صفر خالص انتشار یویسنار در کربن نشر و یمصرف یانرژ در یرفتار راتییتغ ریتاث( 0۶) شکل

 0۹ ۶191- ۶1۶1 بازه در ۶1۰1

 سال تا داریپا توسعه یویسنار در اروپا هیاتحاد در دیجد یخودروها در یبرق یخودروها سهم( 09) شکل

۶1۰1    0۹ 
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به انتشار صفر گازهای استراتژی کشورهای منتخب برای رسیدن 

 ایگلخانه

 

 ۶1۰1 سال تا داریپا توسعه یویسنار در اروپا هیاتحاد در یمسکون بخش در یمصرف یانرژ سهم( 05) شکل

                      00 

 سال تا داریپا توسعه یویسنار در اروپا هیاتحاد در دروژنیه مانند کربن کم یگازها یتقاضا( 0۰) شکل

۶1۰1      00 

 09 ۶1۰1 سال تا صفر یا گلخانه یگازها ای کربن خالص نشر یبرا متعهد یکشورها( 0۹) شکل

 09 صفر خالص نشر تحقق یبرا کشورها یسو از شده داده یبند زمان( 00) شکل

 ۶9 ۶1۰1 سال تا صفر خالص نشر تحقق یبرا یضرور یراهکارها( 00) شکل

 ۶5 ۶1۰1 سال تا اروپا هیاتحاد در یا گلخانه یگازها نشر کاهش زانیم( 09) شکل

 ۶0 کایآمر در یا گلخانه یگازها نشر زانیم( ۶1) شکل

 ۶9 کایآمر صنعت بخش در ۶1۰1 سال تا صفر خالص نشر تحقق یبرا نظر مد یاستهایس( ۶0) شکل

 91 کایآمر صنعت بخش در ۶1۰1 سال تا ستفادها مورد سوخت( ۶۶) شکل

 90 صفر خالص نشر یویسنار در کایآمر یروگاهین بخش در استفاده مورد یاستهایس( ۶9) شکل

   صفر خالص نشر یویسنار در کایآمر یروگاهین بخش در ۶1۰1 سال تا استفاده مورد سوخت( ۶5) شکل

              9۶ 

 99 صفر خالص نشر یویسنار در کایآمر نقل و حمل بخش در استفاده مورد یاستهایس( ۶۰) شکل

 صفر خالص نشر یویسنار در کایآمر نقل و حمل بخش در ۶1۰1 سال تا استفاده مورد سوخت( ۶۹) شکل

         95 

 9۰ صفر خالص نشر یویسنار در کایآمر ساختمان بخش در استفاده مورد  یاستهایس( ۶0) شکل

    صفر خالص نشر یویسنار در کایآمر ساختمان بخش در ۶1۰1 سال تا استفاده مورد سوخت( ۶0) شکل

              9۰ 
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به انتشار صفر گازهای استراتژی کشورهای منتخب برای رسیدن 

 ایگلخانه

 

 مقدمه  2
 0.۰در این گزارش ابتدا به مفهوم و ضرورت محدود کردن افزایش دمای کره زمین در دو سناریوی مختلف 

 ،رداخته شده است. در ادامهپ ۶1۰1جدید نشر خالص صفر تا سال  یگذارهدفدرجه و ضرورت  ۶و 

در مورد  ۶1۶10انرژی  جهانی اندازچشمانرژی با عنوان  المللیینبآژانس  دورنمای انرژی آخرین

یک سناریوی  عنوانبه ۶1۰1راهکارهای تحقق این سناریو بررسی خواهد شد که نشر خالص صفر تا سال 

 ایدار بررسی شده است. پجدید در کنار دو سناریوی حفظ شرایط موجود و سناریوی توسعه 

در این  هاآن شدهاعالمهای و بخشی از سیاست انددادهرا انجام  یگذارهدفدر ادامه کشورهایی که این 

 زمینه بررسی شده است.

ها و یا جهت توسط اندیشکده شدهارائه ۶1۰1همچنین راهکارهای تحقق سناریوی نشر خالص صفر تا سال 

 ه آمریکا مورد بررسی قرار خواهند گرفت. ا، شهر لندن و ایاالت متحدپاستفاده در اتحادیه ارو

  

                                           

0 World energy outlook 2020 
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به انتشار صفر گازهای استراتژی کشورهای منتخب برای رسیدن 

 ایگلخانه

 

 شرح ابعاد موضوع 3

  0202نشر خالص صفر تا سال  یگذار هدفدالیل و ضرورت  3-1
اند و متعهد شده اندکردهدرجه توافق  ۶طبق معاهده پاریس کشورها برای محدود کردن افزایش دما تا 

 ،درجه 0.۰کار داشته باشند. در سناریوی درجه را نیز در دستور  0.۰اقدامات تکمیلی برای کاهش دما تا 

به صفر برسد.  ۶101تا  ۶1۹1 یهاسالکاهش نشر داشته باشد و در  %9۰تا  01باید  ۶1۰1جهان در سال 

برای جلوگیری از گرمایش جهانی  ۶1۰1تا سال  شدهیینتعبرخی کشورها عقیده دارند که میزان کاهش نشر 

اند. نشر خالص را انتخاب کرده ۶1۰1نشر خالص صفر تا سال  یگذارهدف. به همین دلیل یستنکافی 

 [1].  صفر به معنای آن است که میزان جذب و نشر کربن با هم برابر باشند

درجه  0.۰کمی فراتر از سناریوی محدود کردن رشد دما تا حداکثر  ۶1۰1سناریوی کاهش صفر تا سال 

در توافقنامه پاریس برای نجات برخی  شدهجامانجهانی  یگذارهدفاست که دشوارترین  گرادیسانت

وضعیت فعلی صنایع فسیلی حفظ شود و  کهیدرصورت. استای کوچک از نابود شدن کشورهای جزیره

به کار ادامه دهند، افزایش دما  صرفاًهیچ زیرساختی در صنایع فسیلی اضافه نشود و واحدهای موجود 

 [1]. ه خواهد بوددرج 0.۹۰ز صنعتی شدن نسبت به مرحله قبل ا

 

 [2]درجه  0.۰و  درجه ۶ تا دما افزایش کردن کاهش نشر در سناریوهای محدود یبندزمان( 0شکل )
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به انتشار صفر گازهای استراتژی کشورهای منتخب برای رسیدن 

 ایگلخانه

 

هم ناکافی بودن سناریوهای موجود و ضرورت اتخاذ سیاست   world resource instituteاندیشکده 

کرده است با ادامه روند کنونی و  را بررسی نموده است. این اندیشکده اعالم ۶1۰1نشر خالص صفر تا سال 

کاهش محسوسی نخواهد  یاگلخانههای حال حاضر در صنعت و بخش انرژی، تولید گازهای سیاست

 [3]. د منتظر تغییرات شدید اقلیمی بودداشت و بای

 

 [3] های کنونیدر جهان بدون اصالح سیاست یاگلخانه( روند نشر گازهای ۶شکل )

شود تغییرات وسیعی را است که مشاهده می گرادیسانتدرجه  0.0 یافتهتحققدر حال حاضر افزایش دمای 

پیشنهادهای قبلی برای اقدامات  برخالفایجاد نموده و این امر دانشمندان را به این نتیجه رسانده است که 

درجه  0.۰برای محدودیت دما تا  درجه، باید اقدامات شدیدتری ۶اجباری برای محدود کردن افزایش دما تا 

و  ۶1۰۶تا  ۶1۰1تا سال   )دی اکسید کربن( در نظر گرفته شود. برای تحقق این سناریو نشر خالص کربن

 SF6,  گازهای گلخانه ای شامل  به صفر برسد. باید ۶1۹0تا  ۶1۹9تا سال  یاگلخانهنشر خالص گازهای 

PFCs, HFCs, NF3, CO2, CH4, N2O بیشترین مقدار مربوط به دی اکسید کربن  باشد کهمی

 است.

و نشر خالص صفر گازهای  ۶100تا  ۶101درجه، نشر خالص صفر کربن سال  ۶در سناریوی  کهیدرحال

 ای در انتهای قرن حاضر باید به تحقق بپیوندند. گلخانه
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به انتشار صفر گازهای استراتژی کشورهای منتخب برای رسیدن 

 ایگلخانه

 

 

 [3]ف در سناریوهای مختل یاگلخانهنشر خالص صفر کربن و گازهای  یبندزمان( 9شکل )

 انرژی  المللیینب از دید آژانس 0202چگونگی تحقق نشر خالص صفر تا سال  3-0
 صورتبهبرخی کشورهای جهان مانند انگلستان، فرانسه، کانادا، شیلی، افریقای جنوبی و کره جنوبی 

اند و آژانس برای کمک انرژی متعهد به تحقق این هدف شده المللیینبانفرادی و جدا از مجموعه آژانس 

انرژی جهان در سال  اندازچشمانجام داده است که برخی نتایج آن در گزارش  یسازمدلبه این فرآیند 

 منتشر شده است.  ۶1۶1

های آژانس بررسی شده است. مفهوم این هدف در گزارش NZE2050این سناریو با عنوان اختصاری 

تا سال  ۶101ود؟ برای رسیدن به هدف فوق باید از سال برای بخش انرژی در سطح جهانی چه خواهد ب

 کاهش داده شود که بیشترین بخش آن مربوط به حوزه انرژی خواهد بود.  %5۰میزان انتشار  ۶191

 



 

~ 11 ~ 

 

به انتشار صفر گازهای استراتژی کشورهای منتخب برای رسیدن 

 ایگلخانه

 

 

و سهم تغییرات بخش نیروگاهی،  ۶1۰1 سال تا صفر خالص ( میزان نشر کربن در سه سناریوی حفظ شرایط موجود، توسعه پایدار و انتشار5شکل )

 [4] نهایی و تغییر رفتار کنندگانمصرف

فراتر از سناریوی توسعه پایدار باید  یازموردناقدامات  ۶1۰1برای رسیدن به انتشار خالص صفر تا سال 

انجام گیرد و از هیچ اقدامی غفلت نشود.  زمانهم صورتبههای انرژی باید باشد. تغییرات در تمام بخش

 کهیدرحالکاهش یابد  % 00 ،۶191تا سال  ۶109باید از سال  NZE2050قاضای انرژی در سناریوی ت

اقتصاد جهان در این بازه دو برابر خواهد شد. در این مسیر عوامل اصلی مربوط به حداکثر سازی استفاده از 

. در این بازه مصرف ستاکنندگان انرژی وری با استفاده از تغییرات رفتاری در مصرفو رشد بهره 2برق

 برگردد.  0901دهه  مصرفکاهش داشته باشد و به سطح  %۹1زغال سنگ باید 

 

 

                                           

۶ Electrification 
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به انتشار صفر گازهای استراتژی کشورهای منتخب برای رسیدن 

 ایگلخانه

 

 

 [4] ۶1۰1 سال تا صفر خالص انتشار و پایدار توسعه موجود، شرایط حفظ سناریوی سه در ( میزان مصرف انرژی۰شکل )

 

 

 [4] ۶1۰1سال  تا صفر خالص انتشار و پایدار توسعه موجود، شرایط حفظ سناریوی سه ( تغییر در تقاضای انرژی در۹شکل )

اشد. کاهش داشته ب %۹1 ،۶191تا سال  ۶109در سناریوی کاهش صفر باید نشر از بخش نیروگاهی از سال 

سهم  ۶191گیگاوات برسد. در سال  ۰11گیگاوات به  001های خورشیدی از در همین بازه ظرفیت نیروگاه
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به انتشار صفر گازهای استراتژی کشورهای منتخب برای رسیدن 

 ایگلخانه

 

برسد مگر آنکه این  %۹به  %90باید از  CCUS3کربن  جذبهای زغال سنگ سوز بدون سیستم نیروگاه

 قرار دهند. مورداستفادهسیستم را 

برسد و سهم برق  % ۹1به  %۶0های تجدیدپذیر در تولید برق از در این بازه و در این سناریو، سهم انرژی

 0۹1در بخش انرژی از  گذارییهسرماوها باید بماند. برای اجرای این سناری %01در محدوده  یاهسته

آن در  سومیکبرسد که حدود  ۶191میلیارد دالر در سال  ۶۶11به حدود  ۶109میلیارد دالر در سال 

 توسعه، مدرنیزه کردن و دیجیتالی و هوشمند کردن شبکه برق خواهد بود. 

 

 ۶1۰1 سال تا صفر خالص انتشار و پایدار توسعه موجود، شرایط خورشیدی در سه سناریوی حفظ هاییروگاهن شدهنصب( تغییر در ظرفیت 0شکل )

[4] 

                                           

9 carbon capture and storage technology 
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به انتشار صفر گازهای استراتژی کشورهای منتخب برای رسیدن 

 ایگلخانه

 

 

 [4] در کشورهای منتخب ۶1۰1 سال تا صفر خالص خورشیدی در سناریوی انتشار هاییروگاهن شدهنصب( تغییر در ظرفیت 0شکل )

کاهش  سومیکباید تا  ۶191تا سال  ۶109نهایی انرژی بین سال  کنندگانمصرفکربن از  اکسیدیدنشر 

 ۶191ها در کشورهای دیگر تا سال از ساختمان سومیکها در کشورهای پیشرفته و یابد. نیمی از ساختمان

 کنندهخنکهای تهویه هوا و خواهند شد. نیمی از دستگاه سازیینهبهمصرف انرژی اصالح و  ازنظر

وری انرژی باال خواهند بود. تعداد های با بهرهاز نوع مدل ۶191تا سال  ۶109 یهاسالبین  شدهفروخته

 خواهد رسید.  %۰1به  %۶.۰های برقی در این بازه از ماشین

مانند  کربنکمهای صنعت از برق و سایر سوخت یازموردناز گرمای  %۶۰ ۶191در این سناریو تا سال 

 یتظرفسال باید  ۶ازه هر ه در حال حاضر بسیار ناچیز است. در این بشود که البت ینتأمهیدروژن باید 

رشد  یامالحظهقابلهای ساخت باتری دو برابر شود و واحدهای تولید و توزیع هیدروژن به نحو کارخانه

 داشته باشند. 
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به انتشار صفر گازهای استراتژی کشورهای منتخب برای رسیدن 

 ایگلخانه

 

 

 [4] ۶191 – ۶101در بازه  ۶1۰1 سال تا صفر خالص ( تغییر در انرژی مصرفی در بخش صنعت در سناریوی انتشار9شکل )

 

 [4] ۶191- ۶101در بازه  ۶1۰1 سال تا صفر خالص در سناریوی انتشار ونقلحمل( تغییر در انرژی مصرفی در بخش 01شکل )
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به انتشار صفر گازهای استراتژی کشورهای منتخب برای رسیدن 

 ایگلخانه

 

 

 [4] ۶191- ۶101در بازه  ۶1۰1 سال تا صفر خالص ( تغییر در انرژی مصرفی در بخش ساختمان در سناریوی انتشار00شکل )

های یکپارچه شامل تمام اقدامات ممکن مانند استفاده از سیستم صورتبهژی کاهش نشر باید در کل استرات

ها، تغییر رفتار افراد ساختمان سازیینهبهمانند هیدروژن،  کربنکمکربن، استفاده از گازهای  جذب و ذخیرۀ

 یگاگ ۶نشر سالیانه را به میزان  توانیممصرف و .... باشد. با تغییر رفتار فردی  سازیینهبهجامعه در راستای 

جایگزینی استفاده  مثالعنوانبه .است ونقلحملکاهش داد که بیشتر این اقدامات در حوزه  ۶191تا سال  تن

 یسواردوچرخهو  روییادهپ، تشویق کربنکمهای از هواپیما در مسیرهای کمتر از یک ساعت با سیستم

ای به میزان کیلومتر، کاهش سرعت میانگین جاده 9رهای کمتر از استفاده از ماشین شخصی در مسی یجابه

0 km/h   کاهش داد.  %۶1را  ونقلحملمیزان نشر کربن در بخش  توانیم چنینیینابا انجام اقدامات 
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به انتشار صفر گازهای استراتژی کشورهای منتخب برای رسیدن 

 ایگلخانه

 

  

 [4] ۶191- ۶1۶1در بازه  ۶1۰1 سال تا صفر خالص تغییرات رفتاری در انرژی مصرفی و نشر کربن در سناریوی انتشار یرتأث( 0۶شکل )

سازی استفاده از . حداکثراستهای عالیه کامل بلندمدت و نظارت یزیربرنامهرسیدن به این اهداف نیازمند 

های مانند هیدروژن و انرژی کربنکمهای هسته اصلی این اقدامات است اما استفاده از سوخت ،برق

نوآوری در تجهیزات، باال بردن امکان پذیرش اجتماعی تجدیدپذیر نیز باید مورد توجه کامل باشند. رشد 

 این مسیر خواهد بود.  کنندهکاملدر کنار رشد دسترسی به انرژی و برق،  برای اقدامات فوق،

 

 [4] ۶1۰1( سهم خودروهای برقی در خودروهای جدید در اتحادیه اروپا در سناریوی توسعه پایدار تا سال 09شکل )
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به انتشار صفر گازهای استراتژی کشورهای منتخب برای رسیدن 

 ایگلخانه

 

 

 

 [4] ۶1۰1( سهم انرژی مصرفی در بخش مسکونی در اتحادیه اروپا در سناریوی توسعه پایدار تا سال 05شکل )

 

 

 [4] ۶1۰1مانند هیدروژن در اتحادیه اروپا در سناریوی توسعه پایدار تا سال  کربنکم( تقاضای گازهای 0۰شکل )
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به انتشار صفر گازهای استراتژی کشورهای منتخب برای رسیدن 

 ایگلخانه

 

 

 2202کشورهای متعهد برای نشر خالص صفر  4
تاریکا تا کاس ال، اسپانیا، نیوزیلند، شیلی وغ، فرانسه، نروژ، دانمارک، سوئیس، پرتکشورهای انگلستان، آلمان

 ۶19۰و فنالند تا سال  ۶151، کشورهای ایسلند و اتریش تا سال ۶15۰کشور سوئد تا سال  ،۶1۰1سال 

ینام به . برخی کشورها مانند بوتان و سوراندگذاری کردهبرای دست یافتن به انتشار خالص صفر کربن هدف

نشر  آنکهکربن منفی هستند و بیش از  اکسیدیدنشر  ازنظرهم  اکنونهمدلیل مساحت باالی جنگلی خود 

 .[5] اقلیمی به این امر متعهد شده استدر قالب قانون  یزنهستند. اتحادیه اروپا  کنندهجذب ،دهنده باشند

 اند وقانون تبدیل کرده صورتبهدانمارک نشر خالص صفر را  و کشورهای انگلستان، فرانسه، نروژ

شیلی در حال طی مراحل برای تبدیل به قانون هستند. بدیهی است کشورهای  کشورهای اسپانیا، فیجی و

صنعتی و پیشرفته باید زودتر به این اهداف دست یابند تا کشورهای دیگر نیز هم مشوق الزم را داشته 

 .[5]میل کنند باشند و هم اینکه متوسط جهانی به این مقادیر 

ده است که در نمودار زیر دیده نمو یبنددستهانرژی کشورهای دارای این هدف را  المللیینبآژانس 

از : رنگ قرمز )در حال بحث و گفتگو(، رنگ نارنجی  اندعبارتدسته  5شود. اهداف کشورها در می

ری(، رنگ سبز )مصوب شده گذارنگ آبی )در حال طی فرآیند قانوندر مدارک سیاستی(،  شدهاعالم)

 .[4]قانون(  عنوانبه
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به انتشار صفر گازهای استراتژی کشورهای منتخب برای رسیدن 

 ایگلخانه

 

 

  [4] ۶1۰1سال تا صفر یاگلخانهکربن یا گازهای  خالص نشر برای متعهد ( کشورهای0۹شکل )

 . شودیممتفاوت است که در شکل زیر دیده  باهمکشورها برای تحقق این هدف مقداری  یبندزمانالبته 

 

 [3]از سوی کشورها برای تحقق نشر خالص صفر  شدهارائه یبندزمان( 00شکل )
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به انتشار صفر گازهای استراتژی کشورهای منتخب برای رسیدن 

 ایگلخانه

 

. البته در سطح استنکته غیبت آمریکا، استرالیا و کشورهای حاشیه خلیج فارس در این لیست  ینترمهم

منفرد انجام  صورتبهرا  یگذارهدفها این ایالتی و استانی در هر دو کشور استرالیا و امریکا بعضی ایالت

و یا  ۶1۰1و  ۶191شهر با نشر خالص صفر تا سال  011های مهمی در جهان مانند کمپین .[6]. اندداده

 مناطق با نشر صفر هم ایجاد شده است. 

سناریو برای  دوکشورمان هم هدفگذاری دقیقی برای کاهش نشر گازهای گلخانه ای انجام نداده است. 

میزان نشر باید  ۶191ط تا سال در نظر گرفته شده است. در سناریوی غیر مشرو 5INDCایران در سند 

کاهش داشته باشد و در سناریوی مشروط و در  %5 ۰نسبت به روند رشد در سناریوی ادامه وضعیت کنونی

( کاهش نشر داشته  %0۶بیشتر )در مجموع  %0های جهانی های مالی و تجهیزاتی سازمانصورت کمک

 [17]. ه بسیار زیادی داردفاصل ۶1۰1گذاری نشر خالص صفر تا سال باشیم که البته با هدف

نشر خالص خود را به صفر برساند. به این  ۶15۰کرده است که تا سال  یگذارهدف ۶100سوئد در سال 

باقیمانده را نیز  %0۰کاهش خواهد داد و  0991نسبت به سال  %0۰صورت که میزان نشر خود را تا آن سال 

های کاهش نشر در سوئد و سایر نقاط جهان خنثی خواهد نمود. سوئد گذاری در پروژهاز طریق سرمایه

 [7]. است کرده بازهای اتمی حساب ویژه برای تولید برق بر روی نیروگاه صورتبه

های فسیلی ریزی نموده است که مصرف سوختبرنامه ۶1۰1فرانسه برای تحقق نشر خالص صفر تا سال 

کامل از مدار  ۶1۶۶فسیلی تا سال  هاییروگاهنش داشته باشد و کاه درصد 51تا  91بین  ،۶191تا سال 

شود. می ینتأمهای اتمی فرانسه از نیروگاه یازموردناز برق  یاعمدهخارج شوند با این توضیح که بخش 

های مهم دیگر این کشور است. دولت دانمارک میلیون خانه از برنامه 0.۶سازی عایق حرارتی حدود بهینه

از برق  %50، ۶109نشر خالص را به صفر برساند. در سال  ۶1۰1مصوب کرد که تا سال  ۶109ل نیز در سا

 است ۶191شد و اولین برنامه، به صفر رساندن برق فسیلی تا سال می ینتأماز طریق برق بادی  این کشور

.[7] 

د. این کشور در انبه صفر برس ۶1۰1تا سال  خود را مصوب کرد که نشر خالص ۶109نیوزیلند نیز در سال 

ریزی نموده برق آن از منابع تجدیدپذیر بوده و برنامه %01، ۶109این زمینه بسیار پیشرو است و در سال

نقص بزرگی که در کشور کنار گذاشته شوند.  منابع فسیلی از تولید برق این  ۶19۰است که تا سال 

                                           

5 Intended Nationally Determined Contribution 

۰ Business As Usual (BAU) scenario 
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متان گاز  نشر خالص صفر برای یگذارهدفعدم های مقابله با تغییر اقلیم این کشور وجود دارد تاسسی

. کشاورزی نیمی از کندآزاد میکربن در اتمسفر  اکسیدیدبرابر حرارت بیشتری نسبت به  91است که تا 

نشر  سومیک و حیوانات نشخوارکننده نیز منشاء شودای در این کشور را باعث میگلخانه ینشر گازها

از این  % 50و  ۶5 بین ۶1۰1و تا سال  %01، ۶191این کشور تا سال مانند متان هستند.  یاگلخانهگازهای 

 .[7]خواهد کاست  ۶100را نسبت به سال  انتشار آالیندۀ خود

های زغال سنگ سوز را از مدار خارج باقیمانده نیروگاه ۶1۶۰مجارستان برای تحقق نشر خالص تا سال 

متعهد شده است  ،نشر دهنده جهان ینتربزرگ ،نای را رشد خواهد داد. چیخواهد نمود و سهم برق هسته

زغال سنگ و نفت و  کنندهمصرف ینتربزرگچین  باآنکهنشر خالص را به صفر برساند.  ۶1۹1که تا سال 

ای این کشور های هستههای تجدیدپذیر و نیروگاهگاز در جهان است اما رهبری در ساخت و توسعه انرژی

 [7] . را تحقق بخشد که این هدف سازدیمرا قادر 

نشر خالص صفر را انجام داده  یگذارهدف ۶1۰1ژاپن پنجمین نشر دهنده در جهان است و برای سال 

های برق فسیلی و های تجدیدپذیر و کاهش نیروگاهگذاری در انرژینیازمند سرمایه یگذارهدفاست. این 

برق  % ۶۶-۶1برق تجدیدپذیر،  %۶5تا ۶۶این کشور رسیدن به  یگذارهدف. استزغال سنگ سوز 

 [7]. ت اس ۶191برق فسیلی در سال  %۰۹ای و هسته

های فسیلی وابسته هستند. انرژی واردکننده بوده و به انرژی ازنظرکشورهای شرق آسیا در حال حاضر 

 یگذارهدفهای فسیلی وابسته است اما برای رسیدن به کشور کره نیز مانند ژاپن به زغال سنگ و سوخت

انرژی این کشور  %51های تجدیدپذیر دارد. نیاز به رشد وسیع انرژی ۶1۰1برای نشر خالص صفر تا سال 

نیروگاه زغال سنگ سوز در حال ساخت دارد که رسیدن  0وابسته به زغال سنگ بوده و در حال حاضر نیز 

نشر خالص صفر را  یگذارهدف ۶1۰1کانادا نیز برای سال  [7].کند را دشوار می شدهانجام یگذارهدفبه 

ساله انجام داده است. کانادا سازمان  ۰ هاییگذارهدف ۶191انجام داده است. کانادا در حال حاضر تا سال 

نموده است تا راهکارهای الزم را  یستأسنظارتی برای نظارت و مشاوره مستقل به دولت در این زمینه 

  [8]. اندرا الزامی کرده یگذارهدفاین  ۶151های کانادا تا سال پیشنهاد دهند. برخی ایالت

 یگذارهدفاند. شرکت پتروناس مالزی را انجام داده یگذارهدفها نیز این ها برخی شرکتدر کنار دولت

های تجدیدپذیر خود برای رشد انرژی گذارییهسرمارا انجام داده است و  ۶1۰1نشر خالص صفر تا سال 
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نیز این  6در جهان است. شرکت نروژی اکوینور LNGواهد داد. این شرکت چهارمین صادرکننده را رشد خ

 [9]. را انجام داده است یگذارهدف

نشر خالص صفر تا  یگذارهدفی است که ژاولین شرکت در حوزه انر خودطبق ادعای  7سولپرشرکت 

، ۶1۶۰های برای سال میانی ایهیگذارهدفرا برای خود مصوب نموده است. این شرکت  ۶1۰1سال 

 [10]انجام داده است.  ۶151 و ۶191

  

                                           

۹ Equinor 

0 Repsol 
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 worldاز دیدگاه اندیشکده  0202بررسی راهکارهای نشر خالص صفر تا سال  4-1
resource institute  

قرن به صفر برسد تا از تغییرات  هاییمهنباید نشر کربن به نصف و در  ۶191طبق این سناریو تا سال 

 اقلیمی ناخواسته و گرمایش زمین جلوگیری شود. 

شود  ینتأمباید از منابع تجدیدپذیر  ۶1۰1جهان تا سال  یازموردناز برق  %0۰تا  01برای تحقق این سناریو 

باالتر تولید مواد غذایی،  یوربهرهعمومی،  ونقلحملهای فسیلی، رشد وری انرژی و کاهش سوختو بهره

ها و تغییر سبک زندگی مانند کاهش گوشت و مصرف بیشتر سبزیجات، جلوگیری از تخریب جنگل

های جدید، کاهش تولید پسماندها و اتالف مواد غذایی، کاهش مصرف انرژی در صنایع فوالد، کاریجنگل

داسازی کربن از خروجی دودکش صنایع و کربن مانند ج جذب هاییفنّاورسیمان و پتروشیمی، استفاده از 

مانند هوانوردی و کشتیرانی که  ییهابخش)برای جبران تولید کربن در  8مستقیم کربن از اتمسفر جذب

 ( در دستور کار قرار گیرند. استرسیدن به نشر خالص صفر دشوار 

 

 [3] ۶1۰1( راهکارهای ضروری برای تحقق نشر خالص صفر تا سال 00شکل )

                                           

0 direct air capture (DACCS) 
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 در اتحادیه اروپا  0202بررسی سناریوی نشر خالص صفر تا سال  4-0
انجام داده  ۶1۰1مطالعات زیر را اتحادیه اروپا برای محدوده خود برای بررسی نشر خالص صفر تا سال 

 میلیارد تن در سال دارند. 9۰است. کشورهای اتحادیه اروپا در حال حاضر میزان نشر در حدود 

 

 [11] ۶1۰1اروپا تا سال  در اتحادیه یاگلخانهنشر گازهای ( میزان کاهش 09شکل )

 ها ممکن استدر تمام بخش ۶1۰1آیا تحقق نشر خالص صفر تا سال 

 یرپذامکانهای تجدیدپذیر در حوزه برق تحقق این امر با توجه به رشد و توسعه و کاهش قیمت انرژی 

کاری و ایجاد خواهد بود. اما در کشاورزی، دامداری، هوانوردی و کشتیرانی دشوار خواهد بود. با جنگل

جذب کربن امکان رسیدن به نشر خالص صفر در برنامه اتحادیه اروپا وجود  هاییفنّاورپوشش گیاهی و 

 تاکنونهای صنعتی دکشدر واحدهای با سوخت فسیلی و دو جزبهجذب کربن  یفنّاورخواهد داشت. البته 

 و هنوز در ابتدای راه رشد و توسعه هستند.  به کار گرفته نشده
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های تجدیدپذیر به گسترش استفاده از باتری و شبکه برق برای تحقق هدف فوق عالوه بر توسعه انرژی

برق نیاز خواهد داشت. کاهش نشر در بخش گرمایش و صنعت و کشتیرانی دشوار  هوشمندسازی شبکۀ

هواپیماها  ، 10های تجدید پذیر به گاز، تبدیل انرژی9های حرارتیپمپواهد بود مگر با راهکارهایی مانند خ

های تجدیدپذیر نیز در حال حاضر کاربردی نیستند. متان تولیدی صنعت دامداری و ها با انرژیو کشتی

 حذف خواهد شد.  یسختبهتولید گوشت نیز 

راهکار دیگر جذب کربن کاشت گیاهانی مانند ذرت است که در طی رشد خود کربن را جذب کرده و 

 شوند. سوخت زیستی وارد چرخه انرژی می عنوانبهخود 

مهمترین سیاست اتحادیه اروپا برای مقابله با تغییرات  00همچنین سیستم تجارت نشر کربن اتحادیه اروپا

نخستین و بزرگترین بازار کربن در جهان است و کل کشورهای این اتحادیه اقلیمی بوده است. این ساختار 

 هزار واحدِ با مصرف باالی 00اند. این ساختار ند، لیختن اشتاین و نروژ آن را تأسیس کردههمراه با ایسل

شود. در این نشر کربن آن را شامل می %51تی( و ها و واحدهای صنعانرژی این مجموعه )شامل نیروگاه

شود و اگر شرکتی توانست به کمتر از مقدار ها اجازه داده میجموعهساختار مقدار معینی از نشر به زیرم

های با نشر باالتر بفروشد. در صورت تواند مقدار نشر کاهش یافته خود را به شرکتمشخص شده برسد می

های خرید نشر مازاد و هزینهدر انتظار آنها خواهد بود. تخطی از مقادیر مشخص شده جرایم مالی سنگین 

 ها را از نظر اقتصادی مجاب خواهد کرد که به سمت کاهش نشر بروند. جرایم، شرکت

های فسیلی و افزایش قیمت از طریق کاهش یارانه سوخت 0۶در اتحادیه اروپا سیاست مالی مالیات بر کربن

متناسب با مقدار دیگری، مالیات کربن  در نوعثر بوده است. مؤ و کاهش تقاضای آنها نها نیز در کاهش نشرآ

 یا) یشترب یاگاز گلخانه کهبر کربن ساده است: هر  یات. اصل مالشودیکربن اعمال م یداکس ید یدتول

 المللیینصندوق ببه عنوان مثال . شودیم یاتمشمول مال یشترب ،کند یدکربن( تول یداکس یمعادل د

دالر مالیات از واحد مربوطه دریافت  9۰ازای هر تن نشر کربن ها به یشنهاد داده است دولتپ (IMFپول)

و برای جلوگیری از فاصله طبقاتی به دلیل گران شدن کاالها و خدمات، آن را به صورت یارانه به  نمایند

های جایگزین را اقتصادی نموده و به افزایش تالشها برای سوخت ،گذاریاین سیاست. اقشار ضعیف بدهند

                                           

9 Heat pump 

01 power to gas 

00 EU Emissions Trading System (EU ETS) 

0۶ Carbon tax 
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ینده کمک خواهد نمود. در جهت عکس، رشد یارانه انرژیهای پاک آالدن سوختهای جدید غیر اقتصادی نمو

 نیز به این روند کمک خواهد نمود. 

 را محقق کند؟ 0202 تا صفرتواند نشر خالص چگونه لندن می 4-0-1
جامه عمل  ۶1۰1تواند به تعهد نشر خالص صفر تا سال مانند لندن چگونه می یتیپرجمعشهر پرترافیک و 

منبع نشر در این  ینترمهم ونقلحملمیلیون جمعیت خواهد داشت و  00، ۶1۰1بپوشاند. این شهر تا سال 

با  %۶.۹عمومی،  ونقلحملبا  %9۹با ماشین شخصی،  ونقلحمل %90، ۶100شهر خواهد بود. در سال 

 انجام شده است.  روییادهپمانند  دوچرخه و مابقی با سایر موارد

کامل عوض شود و سهم خودروهای شخصی در  صورتبهبرای کاهش نشر تا صفر باید این چیدمان 

استفاده از خودروهای  ۶19۰دهد باید تا سال ها نشان میمحسوس کاهش یابد. مدل صورتبه ونقلحمل

 هرچندشر پایین تبدیل شده باشند. زیرا این خودروها به خودروها با ن هرچندکاهش یابد  %۹1شخصی 

شود. ای تولید میها گاز گلخانهنشر کربن ندارند اما در فرایند ساخت آن ،برقی دارای باتری یخودروها

در مسیرهای کوتاه،  روییادهپو  یسواردوچرخهعمومی، رشد  ونقلحمللندن برنامه وسیعی برای توسعه 

ها بین مسافرین دارد. گسترش گذاری ماشینهای به اشتراکمترو و سیستمهای پاک در استفاده از انرژی

 های شارژ خودروهای برقی در لندن در حال انجام است. ایستگاه

و مناطق با ممنوعیت ورود خودرو ایجاد شده است. انگلستان  یسواردوچرخهدر لندن مسیرهای  اکنونهم

مقرر  ینچنهمفروش خودروهای جدید بنزینی و دیزلی ممنوع شود.  ۶19۰مصوب کرده است که از سال 

 مجزا و با نشر صفر ایجاد شوند.  صورتبهدر انگلستان و در شهر لندن مناطقی  ۶1۶۰شده است تا سال 

از نشر کربن جهانی هستند. یکی از راهکارهای کاهش  %0 صنعت سیمان منشاءو  %0منشاء صنعت فوالد 

و استفاده از مواد جایگزین مانند  یسازساختماننشر در این بخش، کاهش استفاده از سیمان و فوالد در 

در سوئد استفاده از چوب در  مثالعنوانبهو مقاوم در برابر آتش است.  شدهاصالحچوب و الوار 

اند. ولی در انگلستان قوانین اجازه استفاده از طبقه نیز با آن درست کرده ۶1ها رواج دارد و حتی تا ساختمان

 دهد و نیاز است که قوانین اصالح شوند. چوب در ابعاد وسیع را نمی

های قدیمی از این های جدید و اصالح ساختمانوری و بازیافت انرژی در ساختمانتوجه به مقوله بهره

های سبز به جذب کربن کمک کرده و مانند عایق نیز عمل بسیار دارای اهمیت است. دیوارها و سقفلحاظ 

 کنند. می
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های گرمایش بخشی از نشر کربن در این شهر است. لندن در تالش برای گسترش شبکه منشاء یشگرما

شبکه  9۶1دارای  ۶109است. لندن در سال  کربنکمهای پاک و با استفاده از انرژی 13محلی متمرکز

 Bunhill 2جدید با نام  یهاشبکهنیز هستند. یکی از این  توسعهدرحالگرمایش متمرکز بوده که 

Energy Centre  ساختمان استفاده  0111گرمای اتالف شده در خطوط مترو را برای گرمایش حدود

گرمایش الزم  ،و تجدیدپذیر کربنکمهای در لندن نیز با انرژی Greenwich Peninsulaکند. مرکز می

 خانه را فراهم نموده است. 0۰011برای حدود 

شود. شهرداری لندن فقط بازیافت می هاآناز  %50که کند ها تن زباله تولید میاز سویی لندن سالیانه میلیون

 %۰1ها آن یبندبستهاز حجم زباله تولیدی مربوط به مواد غذایی و  ۶191ریزی نموده است که تا سال برنامه

های زباله، افزایش مراکز بازیافت زباله و گسترش شیرهای آب بکاهد. از راهکارهای پیشنهادی کاهش سطل

ریزی شده است تا است. از سوی دیگر برنامه یمعدنآبهای شهر برای کاهش بطری بهداشتی در سطح

بازیافت به انرژی و گرما از  یرقابلغهای تبدیل زباله .برسد %۹۰به  ۶191میزان بازیافت زباله تا سال 

 است.  یزیربرنامهراهکارهای در حال 

دست  0202فر تا سال به هدف نشر خالص ص تواندیمچگونه ایاالت متحده امریکا  4-3
 یابد؟

به این   energy innovationرسمی به این کمپین نپیوسته است اما اندیشکده صورتبهآمریکا  باآنکه

از نشر این  تن یگاگ ۹هر سال  یگذارهدفنموده است. این  سازیرا مدل هاحلراهپاسخ داده و  سؤال

 منشاءجلوگیری خواهد نمود. بخش ساختمان  یکاییآمرهزار  0۶1کشور خواهد کاست و از مرگ سالیانه 

 هستند.  %0و کشاورزی  %۶0 ونقلحمل،  %9۰از نشر، بخش صنعت  ۶0%

                                           

09 District heating 

http://cullinanstudio.com/project/bunhill-2-energy-centre
http://cullinanstudio.com/project/bunhill-2-energy-centre
http://cullinanstudio.com/project/bunhill-2-energy-centre


 

~ 28 ~ 
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 ایگلخانه

 

 

 [13] در آمریکا یاگلخانه( میزان نشر گازهای ۶1شکل )

 در بخش صنعت آمریکا 0202چگونگی تحقق نشر خالص صفر تا سال  4-3-1
 تن یگاگ ۶.0۰به  تن یگاگ ۶جدید، نشر ناشی از صنعت رو به افزایش خواهد بود و از  گذارییاستسبدون 

مربوط به صنایع  %۶0نشر متعلق به صنعت نفت،  %51خواهد رسید. در بخش صنعت  ۶1۰1در سال 

 ۶0شکل مربوط به صنعت سیمان و بتن است. در  % 5معادن زغال و  %5فوالد،  %5شیمیایی و پالستیک، 

اند که به صفر نخواهد رسید و باقیمانده نیز ی کاهش نشر در بخش صنعت مورد بررسی قرار گرفتههاروش

 کاری باید به صفر رسانده شود. با ایجاد پوشش گیاهی و جنگل

 

https://us.energypolicy.solutions/
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 [13]در بخش صنعت آمریکا  ۶1۰1برای تحقق نشر خالص صفر تا سال  مدنظر هاییاستس( ۶0شکل )

 : از اندعبارتها این سیاست

 ف ذح(، %90 یرتأثبا فاده از هیدروژن به عنوان سوخت )توسعه استفاده از برق در صنعت و است

 های فسیلی از صنعتسوخت

  استفاده بهینه از مواد و جلوگیری از اتالف مواد در فرایند و استفاده مجدد از مواد و بازیافت )سهم

 یفنّاوردر کاهش نشر( با کمک بهبود  ۶0%

  در کاهش  %05دار محیط زیست )سهم گازهای فلوئوردار در صنعت با گازهای دوستجایگزینی

 نشر( 

  در کاهش نشر( برای جلوگیری از نشر متان از  %0استفاده از تکنولوژی جذب و تجزیه متان )سهم

 خطوط لوله گاز طبیعی و تجهیزات 

  انه توسط صنایع برای های خالقدر کاهش نشر( جهت ایجاد روش %۹وضع مالیات بر کربن )سهم

 کاهش نشر

 در بخش  خصوصبهدر کاهش نشر(  %9سازی انرژی در صنایع )سهم بهبود استانداردهای بهینه

 موتورها و نیروهای متحرکه، بویلرها و بازیافت حرارت اتالفی در صنایع

https://us.energypolicy.solutions/
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 در کاهش نشر( شامل آموزش نیروی کار، حذف مواد %0۶ها )سهم ها و تکنولوژیسایر سیاست 

، کربنکمدر بخش سیمان و یا کاهش تقاضا برای این مواد، تولید برق  یژهوبهبا نشر باال در صنایع 

 رشد استفاده از خودروهای برقی، تولید هیدروژن با روش الکترولیز و غیره

 

 [13]در بخش صنعت آمریکا ۶1۰1تا سال  مورداستفاده( سوخت ۶۶شکل )

، مربوط به مصرف انرژی در این بخش نخواهد بود و بیشتر ۶1۰1ل ای در ساباقیمانده گازهای گلخانه

مربوط به  یاز گاز فلوئور خواهد بود و راهکارها کنندگاناستفادهمربوط به صنعت سیمان، نشت متان و 

توسعه تکنولوژی در صنعت سیمان، جایگزینی بتون با سایر مواد در صنعت ساختمان مانند چوب، کاهش 

نشت متان از واحدهای تولید و انتقال گاز طبیعی و جایگزینی گازهای فلوئوردار با سایر گازهای مناسب 

 خواهد بود. 

 یکادر بخش برق آمر  0202چگونگی تحقق نشر خالص صفر تا سال  4-3-0
شود و نیمی از در صنعت استفاده می %۶۶ها و از برق تولیدی آمریکا در بخش مسکونی و ساختمان 0۰%

از دو  %01و  یآببرق صورتبه %01و  یاهستهتوسط انرژی  %۶1فسیلی،  یهاسوختاین برق توسط 

وز از مدار خارج نیروگاه زغال سنگ س ۰۰1اخیر  یهاسال. در شودیمروش برق بادی و خورشیدی تولید 

ریزی شده است سهم برق اند اما همچنان زغال سنگ سهم باالیی در تولید برق این کشور دارد. برنامهشده

 برسد.  %91به  ۶1۰1بادی و خورشیدی تا سال 

https://us.energypolicy.solutions/
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 عنوانبهفوق و سهم هر کدام بررسی شده است.  تحقق اهدافبرای  یازموردنهای سیاست ۶9شکل در 

در تحقق این هدف در این بخش خواهند  %0۰و تجدیدپذیر سهم  کربنکمید برق از منابع نمونه الزامات تول

 داشت.

 

 [14] در بخش نیروگاهی آمریکا در سناریوی نشر خالص صفر مورداستفاده هاییاستس( ۶9شکل )

برق با باتری، تنظیم و مدیریت  سازییرهذختوسعه شبکه برق، ایجاد شبکه برق هوشمند و منعطف، رشد 

 ها در این بخش هستند. بخش تقاضا از سایر سیاست
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به انتشار صفر گازهای استراتژی کشورهای منتخب برای رسیدن 

 ایگلخانه

 

 

 [14] در بخش نیروگاهی آمریکا در سناریوی نشر خالص صفر ۶1۰1تا سال  مورداستفاده( سوخت ۶5شکل )

 آمریکا  ونقلحملچگونگی تحقق نشر خالص صفر در بخش  4-3-3
بیشترین کاهش در این بخش مربوط به خودروهای سواری و سبک و رشد استفاده از خودروهای برقی در 

نصف خواهد شد. کاهش هزینه خودروهای  ۶1۰1و نشر این دسته از خودروها تا سال  استاین بخش 

اب در عملکرد و راندمان مانند مدت زمان طی مسیر با یک بار شارژ و شت بهبود تعمیر پذیری، برقی،

 گسترش اقبال به این خودروها نقش باالیی خواهد داشت. 

عمومی، استفاده از  ونقلحملدر مسیرهای کوتاه و رشد استفاده از  یسواردوچرخهو  روییادهپرشد 

اقتصاد مصرف سوخت به ازای هر کیلومتر، مدیریت تقاضا در  سازیینهبهسوخت هیدروژنی در خودروها، 

باشند که می ۶1۰1های تحقق این هدف تا سال سیاست ینترمهمو خودروهای برقی از  ونقلحملبخش 

 مشخص شده است.  ۶۰شکل  در سهم هر یک در تحقق اهداف

https://us.energypolicy.solutions/
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 [15] آمریکا در سناریوی نشر خالص صفر ونقلحملدر بخش  مورداستفادههای ت( سیاس۶۰شکل )

ضروری است هر چه  ،دهه برای خودروهای سواری ۶نمونه تا  عنوانبه ،باالی خودروها نسبتاًبه دلیل عمر 

تمام  ۶1۰1در سال  کهیطوربهفروش خودروهای جدید بنزینی  و گازوئیلی ممنوع شود.  تریعسر

 0 تاکنونخودروهای متوسط و سنگین برقی باشند.  %۰1و  شدهفروختهسواری و سبک جدید  یخودروها

 ۰اند. یا زودتر ممنوع کرده ۶191روهای جدید سبک فسیلی را از سال اند که فروش خودکشور اعالم کرده

اعمال خواهند کرد. برقی کردن شبکه  ۶1۰1اند این محدودیت را از سال کشور هم مانند چین اعالم کرده

به  ریلی در بسیاری از کشورها انجام شده اما برقی کردن بخش هوانوردی و دریانوردی ونقلحملقطارها و 

 است.  یرممکنغ یاسیار دشوار و ب نظر

و  روییادهپو  یسواردوچرخهعمومی و ریلی و  ونقلحملمانند استفاده از  ونقلحملمدیریت تقاضا برای 

در کاهش نشر این بخش خواهد داشت. خودروهای با  %09کاهش استفاده از خودروهای سبک نیز سهم 

نیمی از خودروهای متوسط  ۶151اشت. در سال در کاهش نشر خواهند د %0۶سوخت هیدروژنی نیز سهم 

 و سنگین جدید باید دارای سوخت هیدروژنی باشند. 

بیشترین میزان مصرف سوخت به ازای هر مایل و بیشترین  دهندهنشاناستانداردهای جدید سوخت که 

 ونقلملحدر کاهش نشر بخش  %9نیز باید بهبود یابد و سهم  استتولید و نشر کربن به ازای هر مایل 

 خواهد داشت. 
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 [15] آمریکا در سناریوی نشر خالص صفر ونقلحملدر بخش  ۶1۰1تا سال  مورداستفاده( سوخت ۶۹شکل )

 در بخش ساختمان آمریکا 0202رسیدن به نشر خالص صفر تا سال  4-3-4
 %5۰شود. بدون در نظر گرفتن برق مصرفی( آمریکا را باعث می %0از نشر ) %۶0در حال حاضر این بخش 

 %00مربوط به نواحی مسکونی شهری و  %55های تجاری، تقاضای انرژی در این بخش مربوط به ساختمان

ها را به خود ساختمان یازموردناز انرژی  %51 ،. گرمایشاستمربوط به نواحی مسکونی روستایی 

 دهد. اختصاص می

و  تودهیستزهای نفتی، سوخت هبا گاز طبیعی و باقیمانده از فرآورد %50از انرژی توسط برق،  50%

مصرف انرژی این بخش رشد باالیی  ،شود. در سناریوی تداوم شرایط حال حاضرمی ینتأمگرمایش مرکزی 

 نخواهد داشت. 

ها است. البته تغییرات در سیاست برای کاهش نشر در این بخش رشد استفاده از برق در ساختمان ینترمهم

بودن تغییرات با دشواری همراه خواهد بود. تجهیزات برقی  برینهزهاین بخش به دلیل پراکندگی و 

دارند. سیاست  یفنّاور سازیینهبهاز نوع گازی هستند و نیاز به  ترگرانگرمایشی موجود در حال حاضر 

های جدید ساختمان فرایند احداث های جدید تمام برقی باید هر چه زودتر مصوب و درساخت ساختمان

 اعمال شود.
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 [16]در بخش ساختمان آمریکا در سناریوی نشر خالص صفر  مورداستفاده  هاییاستس( ۶0شکل )

ممنوع  اکنونهمهای جدید نمونه در برخی نواحی کالیفرنیا ایجاد خطوط گاز طبیعی در ساختمان عنوانبه

 ازنظرها ی ساختمانسازشوند. بهینه ینتأمها باید با برق در این ساختمان یازموردناست و تمام انرژی 

 مصرف و اتالف انرژی نیز سهم مهمی در این مسئله دارد. 

 
 [16]در بخش ساختمان آمریکا در سناریوی نشر خالص صفر ۶1۰1تا سال  مورداستفاده( سوخت ۶0شکل )
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 بندیجمع 0
محقق شده است بهتر و  تاکنوندرجه که  0.0اکنون اثرات گرمایش زمین بر تغییرات اقلیمی با افزایش دمای 

و به همین دلیل  شدیمبرآورد  قبالًشدیدتر از آن چیزی است که  ،شود و اثراتمیبرآورد  تریواقع

برای  شدهانجامقبلی  یگذارهدفاند که سیاستمداران به این نتیجه رسیده هاآن تبعبههای تحقیقاتی و گروه

مشکالت را برطرف نخواهد نمود و به همین رن حاضر محدود کردن افزایش دمای کره زمین تا انتهای ق

  درجه محدود کنند. 0.۰تا افزایش دما را تا  اندرفته ۶1۰1دلیل به سمت هدف نشر خالص صفر تا سال 

را در کل جهان  ۶1۰1برای سناریوهای تحقق نشر خالص صفر تا سال انرژی  المللیینبگزارش آژانس 

ها برای رسیدن به این و در تمام بخش زمانهماین حجم از تغییرات دچار نگرانی کرده است که انجام 

در بخش انرژی به علت بحران  گذارییهسرماهدف )آن هم در شرایطی که جهان در حال تجربه کاهش 

 نیز دشوار خواهد بود.  ۶101است( حتی تا سال  09ید ووک

تا  0ر حدود د یگذارهدفد. رسیدن به این های این تغییرات بسیار باال خواهد بوباید توجه داشت هزینه

نشر کربن در اقتصادهای انرژی محور  [11].( در سال هزینه دارد تریلیون دالر ۶تا  0اقتصاد جهانی ) % 0.۰

گذشته  یهادههدر سالیان گذشته با نشر کربن در  یافتهتوسعهمعادل با رشد اقتصادی خواهد بود. کشورهای 

خواهان جلوگیری از نشر کربن از سوی سایر  ،اند و حال در جایگاه مدعیبه رشد اقتصادی دست یافته

است و چون انباشت  توسعهدرحالهستند. این تبعیض مورد اعتراض کشورهای  توسعهدرحالکشورهای 

خواهان  توسعهرحالددر سالیان گذشته است، کشورهای  یافتهتوسعهکربن فعلی محصول فعالیت کشورهای 

 از سوی این کشورها هستند.  یفنّاوربازتر، دریافت هزینه و  یبندزمان

کشورها به این  زمانهموجود دارد. رسیدن  هاییمناقشات و بحثهم ارائه شده  یبندزماندر مورد 

 گذارییهماسردارند و امکان  اییافتهتوسعهنخواهد بود. برخی کشورها اقتصاد  یرپذامکان یگذارهدف

بخشی از  ینچنهمتجدیدپذیر دسترسی بیشتری دارند و  هاییانرژتر است و یا آنکه به منابع برایشان فراهم

تمام کشورها و در یک کشور  لزوماًاند و به این دلیل ههای پیش شروع کردرا از سال یازموردنهای برنامه

 به این هدف دست نخواهند یافت.  باهمها ها و ایالتتمام استان

هایی برای کاهش نشر مانند خودروهای برقی و هیدروژنی و مانند گزینه ونقلحملها مانند در برخی زمینه

خواهد  یرپذامکانهای تجدیدپذیر این امر را آن وجود دارد و در بخش تولید برق نیز استفاده از انرژی

ها مواد مانند هوانوردی، دریانوردی و کشاورزی و دامداری گزینه ساخت اما باید اذعان کرد که در برخی

 اکسیدیدخالص به صفر برسد باید معادل آن  صورتبهبرای کاهش نشر محدود هستند و برای آنکه نشر 
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و جلوگیری از قطع  هاجنگلجذب کربن با کاشت  هاییفنّاورکربن از اتمسفر گرفته شود. عالوه بر 

 توان بخشی از آن را با کمک طبیعت جذب نمود.یز میهای موجود نجنگل

کربن و برخی دیگر مانند انگلستان  اکسیدیدبرای  صرفاً نکته دیگر آنکه برخی کشورها نشر خالص صفر را 

 2COدشوارتر از کاهش نشر  مراتببهکه رسیدن به آن هدف  اندکردهای وضع برای مجموعه گازهای گلخانه

 است.  2COاز اتمسفر جذب نمود  یراحتبهای که بتوان گلخانهاست. زیرا تنها گاز 

از دو زاویه تولید و صادرات نفت خام و گاز و سبد داخلی مصرف  باید در مورد کشورمان این موضوع

های فسیلی و انرژی مورد بررسی قرار گیرد. روند جهانی کاهش نشر به منزله کاهش مصرف سوخت

مصرف  بینی شدهکه پیش انرژی جهانی خواهد بود. همان طورکاهش سهم نفت خام و گاز طبیعی در سبد 

با پذیرش  اخیراًنفت در دو دهه آینده به حداکثر خود خواهد رسید و سپس کاهش خواهد یافت. اوپک هم 

 اعالم کرده که نیز BP. شرکت مصرف نفت کاهشی خواهد بود ۶151این مفهوم اعالم کرد که بعد از سال 

نظر گرفته است و مصرف در  سال اوج تقاضای نفتبه عنوان را  ۶109سال  تحت سناریوی مدنظر خود

باید توجه داشت تقاضا برای نفت خام و مشتقات آن رو به ینده کاهشی خواهد بود. های آنفت در دهه

های کاهش قیمت ،ه همراه با کاهش تقاضاک خواهیم شدکاهش خواهد بود و وارد دوران فراوانی عرضه 

شد که با حذف نفت ایران از بازار، هایی ارائه میجهانی را نیز شاهد خواهیم بود. قبل از تحریم ایران تحلیل

که در عمل چنین نشد و نفت ایران به سهولت از بازار  را تجربه خواهند کردشدیدی   هایهها تکانقیمت

تا فرصت هست  در وهلۀ اولگذاران باشد تا درس عبرتی برای سیاستحذف شد. این مسئله باید 

نفت خام و چه  قالباستراتژی مناسب برای استفاده حداکثری از منابع فسیلی و صادرات حداکثری چه در 

سازی کشور برای دوران پس از دهند و منابع حاصله را صرف آمادهمشتقات را در دستور کار قرار  قالبدر 

ی فسیلی کنند. باید بدانیم ممکن است کم کم جهان به سمت اجباری کردن کاهش نشر کربن برای هاانرژی

. بعد دیگری از این آماده سازی مربوط برودکشورها و قرار دادن جریمه های مالی وتجاری برای متخلفان 

رآمدهای نفتی ینده و لزوم کاهش وابستگی کشور به دن سبد تجارت خارجی ایران در دهه آبه متنوع کرد

 .است

های فسیلی، به دالیل زیادی همچون رشد صنایع انرژی بر، یارانه باال به سوخت ایراندر بعد داخلی نیز 

کشور برتر نشر دهنده گازهای گلخانه  01جز  سرانه باالی مصرف انرژی و نشر در بخش تولید نفت و گاز 

های سته به نفت و گاز است و سهم انرژی. سبد مصرف انرژی در ایران به شده وابای در جهان است

های تجدیدپذیر و برای تنوع های باالی ایران در انرژیتجدیدپذیر در آن اندک است. با توجه به پتانسیل
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خش در نظر گرفته شود. بهبود های مناسبی برای رشد این ببخشی به سبد انرژی ضروری است سیاست

ی نرم افزاری هابا اعمال سیاست الخصوصدر کشور علیکاهش شدت مصرف انرژی وری انرژی و بهره

های بسیار مهم اولیه است که باید مد نظر قرار گیرد. گامی بسیار مهم های انرژی از گاممانند اصالح یارانه

. در صورت تعلل در اصالح بخش انرژی که کشورهای توسعه یافته جهان تقریبا از این گام عبور کرده اند

های اجباری برای کشورها در بخش تجارت جهانی اتخاذ هدفگذاریهای آینده و با در دهه احتماالً ،کشور

ها و تهدیدهای این موضوع برای ایران، موضوعی فراتر از این گزارش فرصتدچار مشکل خواهیم شد. 

  شده است.  به اشاراتی بسنده و در اینجا صرفاً استتر نیاز به مطالعاتی عمیق آناست که برای شرح و بسط 
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یک کانون تفکر تخصصی  عنوانبه، اندیشکده حکمرانی انرژی و منابع ایران

 یفیتسطح ک یارتقا منظوربه در حوزه انرژی و منابع در کشور، 

 ینتدو زمینۀ در گیـرییمتصم یندبر فرآ یو اثرگذار سازییمتصم

با  یشکدهاند ینشده است. ا یستأس ی و منابعبخش انرژ هاییاستس

ی و رژبخش ان یدیموضوعات کل یصضمن تشخ یمسئله محور یکردرو

به  درنهایت و داده قرار خود دستور کار در را هاآن شناسییبآس منابع،

   .دهدیم یشنهادرا پ یاستیس یعرصه راهکارها ینا گیرانیمتصم

 و منابع گیری در حوزه انرژیسازی و تصمیمالزامات فرایند تصمیم یکی از 

آگاهی از آخرین رویدادها و تغییر و تحوالت جهانی است. اندیشکده 

حکمرانی انرژی و منابع ایران برای تحقق این مهم قالبی با عنوان 

طراحی کرده است تا از این طریق، به رصد، پایش و « های رصدیگزارش»

 .تحلیل تحوالت این حوزه بپردازد


