עוד ביו-דלק :אנרגיה נקייה יותר ,אקלים חם יותר?
הביקוש העולמי הגדל לאנרגיה ביחד עם הצורך להקטין את הפליטות ואת ההשפעות של השינויים באקלים,
הגבירו את העניין במקורות אנרגיה נקיים יותר .אולם מה הן ההשלכות שלא נחזו מראש של השימוש במקורות
אלו על השינויים באקלים?
לחוקרים במכון הטכנולוגי של מסצ'וסטס ) (MITיש כמה תשובות לשאלה זו ,והם משתמשים בביו-דלק כדוגמה.
המחקר שלהם ,שפורסם לאחרונה ב ,Geophysical Research Letters -גילה ששימוש בקרקע לגידול צמחים
לייצור ביו-דלק כדי לספק  10%מהביקוש העולמי לאנרגיה עלול לגרום להתחממות האקלים בכמה אזורים.
"בגלל שלכל הפעולות יש תוצאות ,חשוב לדעת שגם לפעולות שכוונתן היתה טובה עלולות להיות תוצאות שליליות",
אומרת ווילו האלגרן ,מובילת המחקר ועמיתת מחקר בתוכנית המשולבת למדע ולמדיניות בתחום שינויי האקלים ב-
" .MITקל לבחון מקור אנרגיה חדש ונקי יותר ,לראות כיצד הוא משפר במישרין את האקלים ,ולעצור שם מבלי לבחון
אי פעם את כל ההשלכות ,אולם כשאנו מנסים למתן את שינויי האקלים ,עלינו לבחון היבטים נוספים מחוץ להחלפת
דלקים פחמימניים במקור אנרגיה נקי יותר".
האלגרן ועמיתיה בחנו השלכות אלו באמצעות  2תסריטים :בתסריט אחד מבוערים עוד יערות כדי לפנות קרקע
לגידולי ביו-דלק ,בתסריט האחר ממשיכים לטפח את היערות אך מגבירים את תנובת הקרקע באמצעות דשנים
והשקיה.
החוקרים גילו שבשני המקרים בקנה מידה עולמי גדלות הפליטות של גזי החממה ,בעיקר של פחמן דו חמצני אם
היערות מבוערים ,ושל תחמוצות חנקן מדשנים אם מרחיבים את השימוש בקרקע .אולם אם הגידולים מחזירים את
קרני השמש נגרמת התקררות המאזנת את התחממות האקלים .בנוסף ,העלייה בשימוש בביו-דלק תחליף מקורות
אנרגיה מבוססי פחמימנים ,ותגרום לעוד מיתון בהתחממות.
בעוד שההשפעות של הרחבת השימוש בביו-דלק בקנה מידה עולמי מבטלות אחת את רעותה ,המחקר מצביע
במקרים מסוימים על השפעות משמעותיות בקנה מידה אזורי ,לפעמים הרחק מאזורי הגידול .באזורים הטרופיים,
לדוגמה ,הבערת יערות הגשם תגרום ליובש ולהתחממות האקלים ,כשבאמזונס ובמרכז אפריקה צפויה התחממות
פוטנציאלית של  1.5מעלות צלזיוס.
התחממות האקלים באזורים הטרופיים מחריפה עם הגברת ביעור היערות ,הגורמת אף היא לפליטות פחמן דו-חמצני
ומגבירה עוד יותר את התחממות האקלים .בינתיים נרשמת התקררות באזורים הארקטיים שנגרמת מהעלייה
בהחזרת קרני השמש בעקבות הבערת היערות.
הדגש על שינויים בקנה מידה אזורי ולא רק בקנה מידה עולמי ,חשוב ביותר כשבוחנים את מקורות האנרגיה בעתיד,
אומרת האלגרן ,ומבהירה ש"ההשפעות המשמעותיות ביותר נרשמות ברמה האזורית".
המסקנה של החוקרים היא שלמדיניות שימוש בקרקע המתירה הבערה נרחבת יותר של יערות תהיה השפעה גדולה
יותר על הפליטות ועל הטמפרטורות באזורים שונים .מדיניות שמגנה על היערות תיצור תנאים סביבתיים נסבלים
יותר ,בעיקר באזורים הטרופים.
ממצאים אלו חשובים ביותר לכל מי שפועל ליישום מדיניות שתמתן את התחממות האקלים ,אומר פרופסור דייויד
מק-גווייר ,פרופסור לאקולוגיה באוניברסיטה של אלסקה בפיירבנקס .לדבריו" ,האלגרן ועמיתיה מתריעים שעלינו
לשקול כיצד משפיעה מדיניות הביו-דלק על תרומת המערכת האקולוגית לאנושות ,ולהבין את ההיקף המלא של
השלכות אלו לפני שמתקבלות החלטות המובילות ליישום תכניות ביו-דלק".
הוא מדגיש שהשילוב של גורם החזרת קרני השמש במחקר של האלגרן הוא ייחודי במחקרים שבדקו את השלכות
השימוש בביו-דלק על התחממות האקלים.
מעבר לאקלים
המחקר של האלגרן התמקד בהשפעות של הרחבת השימוש בביו-דלק על התחממות האקלים ,אך היא מודה שיש
תוצאות אפשריות נוספות ,כהשלכות על הספקת המזון ומחירים.
מחקר אחר שבדק את ההשלכות הכלכליות של הרחבת השימוש בביו-דלק פורסם בשנה שעברה ב-
 ,Environmental Sciences & Technologyוצוין כמחקר הטוב ביותר בתחום חקר המדיניות שפורסם בכתב העת
הזה ב.2012 -

צוות החוקרים בהנהגת ג'והן ריילי ,המנהל המשותף של  Joint Program on Global ,Changeחקר את ההשפעות
ההדדיות באטמוספרה ,במערכת האקולוגית ובכלכלה העולמית .מסקנת המחקר היתה ששילוב של מס פחמן,
תמריצים לשתילה מחדש של יערות ותוספת של ביו-דלק עשוי כמעט לייצב את האקלים עד סוף המאה .בנוסף,
שימוש גובר בביו-דלק בלבד עשוי לקצץ את צריכת הדלקים הפחמימניים במחצית עד .2100
אולם ,כפי שהאלגרן גילתה השלכות נוספות כשבדקה יותר לעומק ,כך ריילי וצוות החוקרים שלו .השינוי הסביבתי
שנמנע בעקבות הקטנת פליטות גזי החממה הוא משמעותי ,ובפועל גורם להקטנת שטחי הקרקע המנוצלים לגידול
יבולים ,אומר ריילי ,אולם התוצאה היא התייקרות משמעותית במחירי המזון והעץ ,כשמחירי המזון עלולים להתייקר
ביותר מ.80% -
אין "סיבה ותוצאה" פשוטות בתחום האקלים ,אומרת האלגרן ,ההשלכות ,גם על הסביבה וגם על הכלכלה ,של
הוספת כמות גדולה של ביו-דלק למערכת האנרגיה ,מדגימות את חשיבות הבחינה של כל הגורמים ,כדי ש"כולנו נדע
מה עומד לפנינו לפני שנבצע שינוי".

)(Renewable Energy World, 13.5.13

