ارﺗﺶ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﯿﺸﺘﺮ از  ۱۴۰ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن
ﮔﺎزﻫﺎی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻋﻠﯽ ﺑﺎﻗﺮزاده | ﺷﻨﺒﻪ ۰۸ ،ﺗﯿﺮ ۱۳۹۸
ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارﺷﯽ ﺟﺪﯾﺪ ارﺗﺶ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از  140ﮐﺸﻮر ﮔﺎزﻫﺎی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ای
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ارﺗﺶ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺑﺮ ﺷﺒﮑﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮔﺴﺘﺮده ای از ﮐﺸﺘﯽ ﻫﺎی
ﺑﺎری ،ﮐﺎﻣﯿﻮن ﻫﺎ و ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎی ﺑﺎری ﻣﺘﮑﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﺠﻬﯿﺰاﺗﯽ از ﻗﺒﻠﯽ ﺑﻤﺐ ﻫﺎ ،ﺳﻮﺧﺖ ﻫﺎی
ﻫﯿﺪروﮐﺮﺑﻨﯽ و … را ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﺣﻤﻞ ﮐﻨﺪ.
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺎزﻫﺎی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ای ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی و ﺳﻮﺧﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻏﯿﺮ ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن
ﺗﻤﺮﮐﺰ دارد اﻣﺎ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯿﺰان ﺗﺄﺛﯿﺮ زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﺮ ﺗﻐﺮات
اﻗﻠﯿﻤﯽ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻧﯿﺰ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه واﺗﺴﻮن داﻧﺸﮕﺎه
ﺑﺮاون ارﺗﺶ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺨﺪه ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ آﻟﻮده ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺎﯾﻊ ﻣﺼﺮف ﮐﺮده و ﮔﺎزﻫﺎی ﻣﺨﺮب ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ارﺗﺶ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه را ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﯿﻢ ،در رده ﭼﻬﻞ و ﻫﻔﺘﻢ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﮐﻨﻨﺪه ﮔﺎزﻫﺎی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ای در ﺟﻬﺎن )ﺑﯿﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﺮﺗﻐﺎل و ﭘﺮو( ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

در ﺳﺎل  2017ارﺗﺶ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در ﺣﺪود  269ﻫﺰار و  230ﺑﺸﮑﻪ ﻧﻔﺖ در روز ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮده و
ﻣﺴﺌﻮل اﻧﺘﺸﺎر ﺑﯿﺶ از  25ﻫﺰار ﮐﯿﻮﺗﻦ دی اﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﻮزاﻧﺪن ﺳﻮﺧﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﺳﻮﺧﺖ ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه ﻧﯿﺮوی ﻫﻮاﯾﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه و ﻧﯿﺮوی درﯾﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮر  4.9ﻣﯿﻠﯿﺎرد و 2.8
ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﻮده و ارﺗﺶ و ﺗﻔﻨﮕﺪاران ﻧﯿﺮوی درﯾﺎﯾﯽ ﻫﻢ  947ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر و  36ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﻫﺰﯾﻨﻪ

ﮐﺮده اﻧﺪ.

اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺗﺄﺛﯿﺮ ارﺗﺶ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﺮ ﺗﻐﺮات اﻗﻠﯿﻤﯽ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺟﺎی
ﺗﻌﺠﺐ ﻧﺪارد؛ ﭼﺮا ﮐﻪ درﯾﺎﻓﺖ داده ﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﭘﻨﺘﺎﮔﻮن ﯾﺎ ادارات دوﻟﺘﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﭼﻨﺪان
ﻫﻢ آﺳﺎن ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻫﻤﭽﻨﺎن اﺻﺮار دارد ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﭘﯿﻤﺎن ﮐﯿﻮﺗﻮ در ﺳﺎل  ،1997از

ﮔﺰارش در ﻣﻮرد اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺎزﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ارﺗﺶ ﻣﻌﺎف ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﭘﺎرﯾﺲ ﭘﺎﯾﺎن
ﯾﺎﻓﺖ اﻣﺎ ﺑﺎ روی ﮐﺎر آﻣﺪن دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ و ﺧﺮوج از ﺗﻮاﻓﻖ در ﺳﺎل  2020ﺑﺎز ﻫﻢ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ

ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺸﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

