
  ?קבוע "טיפול תרופתי"האם יהיה תלוי ב :כדור הארץ חולה

ובריאות כדור הארץ  ,הנדסת אקלים ,הרהורים על ההתחממות הגלובלית

 ובני האדם

 איתי אליאב

 תקציר

התחממות הגלובלית מהווה כאשר ה , לפיה האנושות אינה מתנהלת באופן בריאה טענה

שכיחה בדיון , מערכות אקולוגיות  התוצר המובהק לכך והגורם לכשל בתפקודן שלאת 

איכות על נשקף מתהליך זה הנוכח האיום . מזה תקופה ארוכה הביקורתי המתקיים

המאמר באופן ביקורתי את תחום בוחן , עצמםחיים העל של האדם ואף  וובריאות חייו

המוצע כיום כפתרון  (Climate engineeringאו  Geoengineering)הנדסת האקלים 

מעין  מפתחיו של תחום זה רואים בו .לוגי לבעיית ההתחממות הגלובליתטכנו-מדעי

מכלל הסוגיות מתמקד . הגלובליתההתחממות את אשר תנטרל  'תרופה פלנטרית'

בהנדסת אקלים מסוג ניהול קרינת השמש ובאחת השיטות העיקריות השייכות  המאמר 

  .סוג זהל

, איכות הסביבה, (geoengineering) הנדסת אקלים, התחממות גלובלית: מילות מפתח

 אתיקה סביבתית
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 מבוא

מפעילות כתוצאה של כדור הארץ התומכות בחיים נפגע  הטבעיותחלק ניכר ממערכותיו 

על המערכות האקולוגיות המרכיבות , כדור הארץשבמובן  1,קיימא-תב נהאנושית שאי

אחת מהבעיות . ו בריא כפי שהיה במצבו הטבעי טרם המהפכה התעשייתיתאינ, אותו

שונה במהותה בעיה זו . תחממות הגלובליתההעולמיות המדאיגות בהקשר זה היא ה

 חסר חוכ השיגו אדם בני. ובאופן עמוק מכל יתר הבעיות בהן נתקלה האנושות בעבר

בכלל  התומך יזהפי שהוא הבסיס, אשר באמצעותו הם משפיעים על האקלים תקדים

, כבר במודעכיום אך  ,השפעה זו הביאה שלא במתכוון אמנם. החיים בכדור הארץ

בקנה  ואסונותסכנות ייצר ל יםהצפוילתהליך גלובלי של התחממות ושינויי אקלים 

  .מידה רחב

על המוסדות , יוצר לאנושות שינויי האקליםהצורך בהתמודדות עם תהליך 

עליה להתגבר על ניגודי  .אתגר גדול במיוחד, מרכיבים אותההחברתיים והפוליטיים ה

 ביניהןהפעולה המשותפת  הסדרתולמצוא פתרון ל, אינטרסים בין מדינות בהקשר זה

(collective action problem) .ככל שהיא מתמשכת היא אך  ,זוהי בעיה ידועה ונפוצה

על מנת . תדורי-בין עייה לבגם בממד הזמן ו, בקנה מידה עולמי לסוגיה מרחבית הופכת 

נדרשת חשיבה מחודשת בתחום התאוריה הפוליטית , כך נטען, להתמודד עמה

בוודאי , אך מרבית הפילוסופים הפוליטיים לא עוסקים בכך ,המתייחסת לרובד העולמי

שאננות קיימת בתחום תאורטי זה נטען כי . לא בהתייחס להתחממות הגלובלית

  2.מדאיגה

מוביל לדרכי פעולה שונות  המסורתי להתחממות האקלים הפתרון הקלאסי או

ובגרסאות , שינוי בדפוסי הכלכלה, שהמשותף להן הוא שינוי הפעילות האנושית

תופחת בהדרגה  ,תפלוט שפעילות זוכך שכמות גזי החממה  ,מסוימות גם בסגנון החיים

הפחתה כזו לא  עד היום. גזי חממההשגת שינוי אנרגטי מלא ומעבר לפעילות נטולת לעד 

לאומית -ןוהסתיימה מבלי שהקהילה הבי 3,נכשלה 1002ועידת קופנהגן משנת . הושגה

ההסכם שהושג בוועידת פריז . הגז ת פליטותתהצליחה להגיע להסכם עולמי להפח

אך מידת הצלחתו או אי , אכן משקף התקדמות בטיפול האנושות בבעיה 1022דצמבר ב

שכן הוא מהווה מסגרת עבודה  ,ק במבט היסטוריפקטו תוכל להישפט ר-הצלחתו דה

שאין בה ערובה להצלחה ועדיין קיימים פערים משמעותיים בין יעד הפחתת הפליטות 

ה מיהעולמי הנדרש לבלימת ההתחממות לבין כמות ההפחתה הכוללת המתקבלת מסכ

 בעיית הפעולה המשותפת וניגודי האינטרסים לא. פחתות להן התחייבו המדינותההשל 

שינוי לעריכת הפחתת פליטות ולככל שיהיו צעדים חיוביים , כמו כן. חדלו מלהתקיים

קיים חשש כי תהליך זה מתקדם לאט מדי כדי למנוע תוצאות בלתי רצויות , אנרגטי

                                                             
 Millennium Ecosystem Assessment, Ecosystems and Human Well-being: ראו 1

Synthesis, 2005 
2 Gardiner, 2011: 125, 126, 129 
3 Hamilton, 2013: 8-9, 169 
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שאינו ניסיון העבר לכך מתווסף  4.גרמו כתוצאה מעליית הריכוז של גזי החממהישי

לאומי טוב ואפקטיבי של נחלת -ןיהול ביבהשגת נעדר הצלחה יהמעיד על ה, מעודד

  5.(Global commons) הכלל העולמית

כיוון פעולה אחר המוצע להתמודדות עם ההתחממות הגלובלית אשר העיסוק 

בדרכים אפשריות מדובר  .המחקרי בו גובר בשנים האחרונות מכונה הנדסת אקלים

את  לעצורעל מנת  ץשל האדם במערכותיו הטבעיות של כדור הארלהתערבות מכוונת 

ההתנהגות הנדרשת מן התומכים בהנדסת אקלים סבורים כי  .ההתחממות הגלובלית

הפעילות האנושית לנקות את ביחס להתחממות הגלובלית היא לאו דווקא  האדם

. מדעי להתחממות הגלובלית-ניתן לפתח פתרון טכנולוגי, לדידם. מפליטת גזי חממה

לנהוג כרגיל להמשיך יאפשר לחברה האנושית , דיובהנחה שיהיה מוצלח , פתרון כזה

מי אף יש . בה ולא ידרוש שינויים מהותיים ,מבחינת הפעילות המייצרת גזי חממה

אשר  'ט גלובליתרמֹוסט'ששואף לשכלל פתרון זה באופן שיאפשר לאדם להפעיל 

, ךכ. ח והרצוי לאדםובאמצעותו ניתן יהיה לשלוט באקלים העולמי ולייצבו באופן הנ

, אך .צור אקלים מלאכותי המתאים לצרכיויהאדם יבטל סופית את האקלים הטבעי וי

ומה ? האם הנדסת האקלים היא כיוון פעולה ראוי ורצוי כפתרון להתחממות הגלובלית

  ?כדור הארץ ובריאות האדםבהמערכות האקולוגיות משמעותה לגבי בריאות 

 ההתחממות הגלובלית כמחלה

נגרמת כתוצאה מפעילות אנושית הפולטת  (או שינויי האקלים) ההתחממות הגלובלית

החברתיים המאפיינים את היחסים ניתן לראות בפעילות זו ביטוי לכך ש. גזי חממה

הפגוע י זבמצבו הפי אינם נכונים ואינם בריאים והם משתקפיםשל האנושות התנהלותה 

 עת, קודמתהמאה ה של 00-וה 60-בשנות המצוי מקורה של גישה זו  .של כדור הארץ

הכרה כי מאז המהפכה  ה אזהתגבש. החלה להתעורר המודעות הסביבתית המודרנית

מחוללת שינויים , גדולה מאי פעםשנעשתה התערבות האדם בטבע  ,התעשייתית

בעיות סביבתיות לעקב כך גורמת ו, מביאה לתמורות חריפות בהויסודיים בביוספרה 

על השפעת הפעילות האנושית  אתד מידת הבנתנו ומאז השתפרה מא. ואקולוגיות רבות

ואשר  גלובליות בהיקפןבעיות אקולוגיות האדם גרם לכיום כבר ברור כי ו כדור הארץ

כל אלה הם תוצר לוואי של התפתחות התעשייה והשוק  6.הגיעו עד כדי משבר סביבתי

 גידול בצריכה ותהליך, גידול האוכלוסין, השגת עוצמה טכנולוגית, החופשי

 . הגלובליזציה

החלו להישמע טענות לפיהן  ,הסביבתיתמודעות השל  התעוררותהכבר בראשית 

, בצמיחהותעשייתית -כדור הארץ לתמוך בפעילות האנושית ו שליש גבול מוחלט ליכולת

                                                             
4 Rasch et al., 2008: 4008 
5 Wirth, 2013: 434 
  :למשל ורא 6

Millennium Ecosystem Assessment, Ecosystems and Human Well-being: Synthesis;  

Living Beyond Our Means: Natural Assets and Human Well-Being, 2005; Wenz, 

1988: 33-34 
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לא רק ת עמוקה היו מי שפיתחו עקב טענות אלה פסימיּו .מלחמותבריבוי אוכלוסין וב

מודעות לאחריותו של האדם  7.לגבי עתידו של האדםם אלא ג, לגבי עתידו של הטבע

סביבתית מסוגים ומכיוונים שונים ובמגוון -להרס הסביבתי הביאה למחשבה ביקורתית

חלק מהביקורות . משפט ופילוסופיה, סוציולוגיה, ביניהן כלכלה, יפלינותצשל דיס

הלות החברה משקף כשלים בהתנ, כדור הארץשל או , טוענות כי מצבו העגום של הטבע

, שולטים ונשלטיםמהמורכבת  ,כי ההיררכיה בחברה האנושית למשל נטען. האנושית

 היררכיה זו. נתפס כנחות לאדם ונשלט על ידו טבעכך שה השליכה על יחס האדם לטבע

שים טבעיים כמו י  אינטרסים של חשבון אינטרסים אנושיים על העדפה של  קידמה

את , יש מי שהאשימו את הקפיטליזם .בעלי חייםל שאינטרסים  או מערכות אקולוגיות

ואף את הליברליזם שהעמיד  ,סופית-ןהכלכלה המודרנית השואפת לצמיחה כלכלית אי

בסופו של  .תוך דחיקת הטבע אל השוליים, האנושי האינדיבידואל, האדםבמרכז את 

ות כי ההתמודדות עם בעיות סביבתי ,בדרכה אחתכל , הביקורות הללו טוענותדבר 

מתנהלת החברה  ןלפיהאמות המידה המוסריות ב, כרוכה בשינוי אורח החיים האנושי

וכל )תבריא המשותף להן הוא האמונה כי כאשר החברה האנושית  .האנושית ובתרבותה

ישתנה יחסה אל העולם הטבעי באופן שיאפשר גם ( תפיסה מעניקה לכך משמעות משלה

 ופוליטיים מהסוגכלכליים , תרבותיים ,אך השגת תיקונים חברתיים 8.את הבראתו

  .מציאותיאכן אם הדבר רב ספק קיים ולגבי חלק מהם , אתגר אדיר הם , המצופה

כי השינויים שבני האדם מחוללים  The end of nature בספרוטען , יבןק'ביל מק

גשמים ימשיכו . הוא לא התכוון בכך לקץ העולם". קץ הטבע"באטמוספרה מביאים ל

. להאירגלי הים ימשיכו להישבר אל החוף והשמש תמשיך , חות תמשכנה לנשברו, לרדת

, המקורי הטבע .בני האדם שמו קץ לאטמוספרה הטבעית ולאקלים הטבעיהיא ש וטענת

ה, ממנוהבלתי תלוי באדם והנפרד  לא , לא בקוטב, עוד אקלים טבעי טהור אין. כֻּלָּ

ץ הופך להיות משהו אחר והחורף הקי. ל מקום נידח אחרכולא ב ,ביערות האמזונס

השינויים קצב , אנו ממשיכים לשנותה, שינינו את האטמוספרה. הופך להיות משהו אחר

במילים . והוודאות האקלימית מתערערת ,יםטבעיזה שבו מתרחשים שינויים מהיר מ

9.ות למשהו שונה ממה שנחשב לנורמליהאקלים הופך להי, אחרות
 

או בכך שהטבע הופך , ודאות האקלימיתוה אין מדובר רק בהתערערותאך 

התחממות הגלובלית הקונצנזוס מדעי לפיו רווח כיום . שהיהזה להיות משהו אחר מ

. חייהם של בני אדם רביםעל צפויה לאיים בדרכים ישירות ועקיפות על בריאותם ואף 

להיות להביא למוות ו לוליםע שיתרחשו כתוצאה מההתחממותאסונות טבע , למשל

-להוביל לתת לולהפגיעה בחקלאות ובמקורות המים ע. ים בהתפשטות מחלותמלוו

הטמפרטורות העולות צפויות , כמו כן. מחלותהתפשטות לאשר אף היא תוביל תזונה 

 יגבירוכל אלה . אחרות מלריה ומחלות זיהומיותמחלת השל תן לגרום להגברת תפוצ

                                                             
  Heilbroner, 1974: 22, 136;  Ophuls, 1977: למשל ורא 7
 ;Bookchin, 1987; Plumwood, 1996; Ophuls, 1977: 144-145: להלן כמה דוגמאות 8

Cahn, 1995: 13-14; Daly, 2005   
9  Mckibben, 1990 
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רמת רווחה ירודה  10.ההחברת האדם ורווחהחיים ובלירידה ברמת  ויביאואת העוני 

 .פגיעה בבריאותהיא  משמעותה גם

 תרופה כאקלים ההנדסת 

לאור הסכנות הטמונות בהתחממות הגלובלית והקושי האדיר להתמודד עמה באופן 

תפתח כיוון חשיבה הדוגל בפתרונות החל לה ,פליטותהמוצלח באמצעות הפחתת 

של יות להתערבות מכוונת בדרכים אפשרתחום העוסק זהו . הנדסת אקליםתחום מ

על מנת למנוע את  במערכותיו הטבעיות של כדור הארץבקנה מידה גדול האדם 

שפתרונות זאת מתוך מחשבה 11 ,ההתחממות הגלובלית או להאט את התקדמותה

תוך עקיפת   לבעיית ההתחממות הגלובליתטכני לספק פתרון יוכלו  טכנולוגיים-מדעיים

פליטות להפחית ד והאנושות מתקשה מאשבעטיים והחמורים המרובים  המכשולים

 .שינוי אנרגטיגלובלי של תהליך לקדם אף ו

ומשקפת  ,היא אופטימיתאקלים  תבבסיס הרעיון אודות הנדסהעומדת  התפיסה

הכלכליים , בדפוסים החברתייםמהותי פגם היא אינה רואה . באדם ובקדמהאמונה 

חפים אינם הם , אמנם. המודרניתהמאפיינים את הפעילות האנושית  והתרבותיים

ניתנות שנוצרו אך באופן כללי הם מביאים לשיפור במצבו של האדם והבעיות , מבעיות

בריאותו של האדם ומצבו בעולם הבסיסית לפיה זו מדגישה את הטענה  תפיסה. לפתרון

ככל שהאדם פוגע בטבע וככל שהדבר  12.הולכים ומשתפרים עם התקדמות הידע האנושי

. למנעםואולי אף עליהם האדם יוכל להתגבר , אסונות סביבתיים שוניםלהוביל עלול ל

 כמו גם על  ,והגאונות האנושית החוכמה, על כושר ההמצאה כתמהמסתגישה זוהי 

ספק פתרונות לבעיות ל ךמשיתהמדע והטכנולוגיה  להאמונה כי ההתקדמות הנמשכת ש

צריך האדם אין כי למעשה בורים המצדדים בגישה זו ס. עלואקולוגיות שי-הסביבתיות

כושר 'כי המדע והטכנולוגיה יהפכו את המושג ו, באופן מהותילשנות את דפוסי פעילותו 

  13.לחסר משמעות (ל לשאתוגודל האוכלוסייה שכדור הארץ יכ)של כדור הארץ  'נשיאהה

בשנת  עם מאמר שפורסם העיסוק בהנדסת האקלים מקובל לסמן את התעוררות

במאמרו הוא טען שלמרות  14.פאול קרוצן מדען מוערך וחתן פרס נובל בשם ייד-על 1006

 התועלת שבקירור מלאכותי של האקלים, שהנדסת אקלים היא לא הפתרון הטוב ביותר

הוא קרא לפתח את המחקר לגבי הזרקת . כפתרון אפשרי בהצריכה להיחקר ויש לדון 

 15(.ב בהמשךיחארעליה אשר שיטה של הנדסת אקלים )חלקיקי גופרית לסטרטוספרה 

 התקייםפרסומו טרם אך , זה דם לפרסום מאמרועוד קהנדסת אקלים היו שעסקו ב

לא היה נפוץ עניין העיסוק ב .אקלים תהנדס אודותדיבור חופשי על  מעין טאבו לגבי

                                                             
10 Hallegatte et al., 2015: 11-132 
11 Shepherd, 2009: ix, 1 
: ורא, הולכים ומשתפרים, תזונתו ובריאותו, לומבורג למשל טוען כי מצבו של האדם בעולם 12

Lomborg, 2001 
13 Simon & Kahn, 1984: 45; Anderson & Leal, 2001: 3  
14

, פרס נובל בכימיה על מחקרו לגבי החור באוזון 2222חוקר של האטמוספרה אשר קיבל בשנת  
 .גילה את התהליך הכימי המסביר את היווצרותו של חור זהבו 

15 Crutzen, 2006 
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שאיפות מגלומניות  פתוכמשק תבלתי מוסרי, נתכמסוכ הנתפסהנדסת אקלים ו היות

מאז ר שאוהחל עיסוק פומבי בתחום זה כר סנפרץ ה מאמרהם סובעקבות פר .והיבריס

בשנים האחרונות הנדסת האקלים הפכה  1006בשנת מתחום שולי . וצובר תאוצההולך 

 16.התחממות הגלובליתבעיית הלגבי ההתמודדות עם  דיוןלתחום חשוב ב

השתמש בהקשר של הנדסת אקלים במונח  17,אבי השערת גאיה, יימס לאבלוק'ג

של  התחממותלטפל ב מעלה את האפשרות הנדסת האקלים, ואכן 18.'אה פלנטריתרפו'

המחקר על אודות תרופות  .מדעיות שונות-טכנולוגיות 'תרופות'כדור הארץ באמצעות 

מצוי עדיין בשלבי אך הוא  ,בתנופה של התפתחותאמנם בשנים האחרונות נמצא  אלה

כה הופיעו בכתבי עת מדעיים  עד. עתידוהתהוות ראשוניים יחסית וקשה לנבא את 

פעולה של הדרכי  19.עשרות רעיונות להתערבות מכוונת באקלים בקנה מידה גלובלי

אינן  ןאך מרבית ,במישור הטכנולוגי והמדעיתפתחות אקלים הולכות ומההנדסת 

בשלות כיום ליישום ומקומן הפוטנציאלי בהתמודדות עתידית עם ההתחממות 

בין היתר , ברצינות רבה תנלקחהנדסת האקלים , עם זאת 20.הגלובלית עדיין אינו ברור

ידי -שנערכו על תחזיות שונות 21.(IPCC -ה)ממשלתי לשינויי אקלים -נל הביןאפידי ה-על

על הנחה לפיה טכנולוגיות  ותעם ההתחממות הגלובלית נשענלגבי ההתמודדות  גוף זה

ם יסלולים פוטנציאלישל הנדסת אקלים עשויות לתפוס מקום חשוב במסגרת משונות 

בקנה מידה גדול גם  ניתן יהיה ליישםוכי בעתיד  22,עם ההתחממותתמודדות לה

 בשנים האחרונות התגברו, במקביל 23.לא בשלות ליישום ייןטכנולוגיות שכיום עד

 24.זהמחקר בתחום פיתוח ההקריאות ל

ת כוללת שיטות האח :לחלק את שיטות הנדסת האקלים לשתי קטגוריות נהוג

 25;מהאטמוספרה (Carbon Dioxide removal [CDR]) חמצני-פחמן דו סרתהל

 או ,(Solar Radiation Management [SRM]) ניהול קרינת השמש -השנייה קטגוריה ה

                                                             
ת בעתיד ניתן למצוא עדות משמעותית לעלייתו של תחום הנדסת האקלים כדרך פעולה אפשרי 16

 :(AR5) האחרון שפרסםהחמישי וח "ממשלתי לנושא בדו-נל הביןאבהתייחסותו של הפ

(Mcnutt et al., 2015a, 2015b)  .ראו, כמו כן :Bronson, Mooney & Wetter, 2009: 10-
11; Clarke et al., 2014: 484-489; Hamilton, 2013: 14-19; Keith, 2000; Kolstad et 

al., 2014: 219; Oppenheimer et al., 2014: 1065-1066; Stocker et al., 2013a: 29;  

2013b: 546-552, 627-635  
 לפיה כדור הארץ הוא אורגניזם חי המסוגל לתקן ולווסת את מערכותיו כך היפותזה17

 .מתקבלת מערכת גלובלית של חיים המקיימת את עצמהש
18 Lovelock, 2008: 3888 
19 Hamilton, 2013: 1 
20 Clarke et al., 2014: 484 
21 The Intergovernmental Panel on Climate Change  
22 Clarke et al., 2014: 484-489 
23 Ibid: 418 
24  Clarke et al., 2014: 484; Mcnutt et al., 2015a,  2015b 
25 Shepherd, 2009: 9-21 
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מאגדת דרכים להחזרת חלק מקרינת השמש המגיעה ה, שיטות להחזרת קרינת השמש

  26.לכדור הארץ לחלל

בסילוק של גזי החממה  קתעוס חמצני-קטגוריית הסרת הפחמן הדו

הטכנולוגיות המשתייכות לקטגוריה זו מטפלות בסיבה , באופן כללי. מהאטמוספרה

הרעיון המרכזי של . בגזי החממה עצמם, כלומר, להתחממות הגלובליתהישירה ית זהפי

כך בו, לפרק אותם או לאחסן אותם, הוא לתפוס את גזי החממה זוקבוצת טכנולוגיות 

תפיסת הגזים יכולה להתבצע . לאכותי את כמותם באטמוספרהלהפחית באופן מ

שמטרתם להסיר גזי חממה  ם בקנה מידה גדולייקליים וכימיזבאמצעות תהליכים פי

 םם שמטרתיאו באמצעות הגברה מלאכותית של תהליכים ביולוגי, רהמהאטמוספ

גם . יחמצנ-מביאה לאחסון טבעי של פחמן דוהלהגדיל את היקף הפעילות הביולוגית 

חמצני מארובות ונקודות הפליטה שלו במפעלים -עוסקות בתפיסה של פחמן דוהשיטות 

 27.בקטגוריה זו נכללות (Carbon Capture and Storage [CCS]) סונוחח ואוובתחנות כ

 הטיפול שקטגוריה זו מציעה מותיר על כנו את השימוש הנפוץ באנרגיה, במילים אחרות

 ,תעשייהה. חמצני-ם הפולטת פחמן דויליידלקים פוס שריפה שלעל בעיקר  תהמבוסס

   . באופן מלאכותי תפסוייאלה אך , גזי חממה ליצרימשיכו תחבורה החשמל וייצור ה

באה להסיר את הגורמים  חמצני-קטגוריית הסרת הפחמן הדובעוד ש

הקטגוריה של , (להפחית את כמות גזי החממה באטמוספרה)להתחממות האקלים 

מקרינת השמש קטן חלק החזרה לחלל של  רעיון לפיו מבוססת על  השמש ניהול קרינת

הנספגת בכדור הארץ תיצור אפקט קירור שיאזן את ההתחממות הצפויה כתוצאה 

-יש צורך בהחזרה לחלל של כ ,חישובים מדעייםפי -על .חממההמעליית הריכוז של גזי 

נת השמש טרם הגעתה קריאת לסנן הוצע  ,במסגרת קטגוריה זו 28.מקרינת השמש 1%

מידת ) הרפלקטיביותלהגביר את או , לכדור הארץ באמצעות רפלקטורים שיוצבו בחלל

מציעה להזריק אחת מהן , בשיטות שונות של כדור הארץ (ההחזרה של קרינת השמש

וכך , על מנת שאלה יחזירו חלק מקרינת השמש לחלל 29,חלקיקי גופרית לסטרטוספרה

שיטה ההינה הזרקת חלקיקים לסטרטוספרה  תשיט 30.ארץשל כדור ה ויגרמו לקירור

היישום י יסיכואחת מבין השיטות להן ונחשבת ל, בתחום זה מדוברת ביותר כיוםה

יעה על מאזן על כך שכמות האבק בסטרטוספרה משפ תמבוסס היא 31.ביותר יםהטוב

לאחר . חוסם את קרינת השמש מלחדור מטהזה אבק שכן  ,הקרינה של כדור הארץ

מתמקדים כיום בהזרקת הם  ,שימוש בחומרים שונים למטרה זובחנו מדענים ש

המחקר בתחום עוסק בעיקר בחישוב כמויות הגופרית שיש להחדיר . חלקיקי גופרית

                                                             
26 Mcnutt et al., 2015b: 28  
27 Shepherd, 2009: 9 
28 Shepherd, 2009: 29; Hamilton, 2013: 59; Mcnutt et al., 2015b: 29  
מעל פני מ "ק 20-של כ הסטרטוספרה היא שכבה באטמוספרה אשר באופן גס מתחילה בגובה 29

רוב תופעות האקלים המוכרות לנו מתרחשות מתחת . מ"ק 20-הים ומגיעה לגובה של כ
 .בשכבה הקרויה טרופוספרה, לסטרטוספרה

30 Shepherd, 2009: 29-32; Kravitz et al., 2009: 3; Scott, 2012: 328  
31 Shepherd, 2009: 36; Baum et al., 2013: 168   
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הן מבחינת המיקום , במקומות בהם כדאי לבצע את ההזרקות, לסטרטוספרה

המחקר , כמו כן 32.תדירות ההזרקותבכן ו, המרחבית והן מבחינת הגובה והתפרוסת

בין . בדרכים להעלאת הגופרית לשמים, כלומר. עוסק בדרכים שונות לביצוע רעיון זה

או בצינורות שיועלו , בתותחים ובטילים 33,היתר הוצע להשתמש במטוסים

החוקרים מחשבים גם את העלויות והמשמעויות  34.לסטרטוספרה באמצעות בלונים

נה השפעות ילנבא בעזרת מודלים מה תהי ומנסים 35,הכלכליות של האפשרויות שונות

  36.משקעיםהלרבות על , על מערכותיו הטבעיות של כדור הארץ הלוואי

את אפקט הקירור שהתפרצויות גדולות של הרי  הְמַחקהזרקת החלקיקים רעיון 

דעים בוודאות כי הזרקה כזו תביא לתגובה מהירה של קירור אנו יו. געש גרמו בעבר

כפי שקרה בהתפרצויות וולקניות גדולות שלמעשה היוו מעין ניסוי טבעי אשר , האקלים

כל שנותר לנו לעשות הוא ליצור באופן מלאכותי , לכאורה 37.העיד על תוצאות חיוביות

היישום של  ,באופן יחסי, ןכמו כ. כאלה עושות באופן טבעימה שהתפרצויות וולקניות 

נדרש עוד , עם זאת 38.זול ואפקטיבי, מהיר, לסטרטוספרה הוא קל חלקיקיםהזרקת 

 .דרך פעולה זות להיגרם כתוצאה משימוש בועלולבעיקר לגבי תופעות הלוואי ש, מחקר

 :בפרט גופריתחלקיקי הזרקת באמצעות ניהול קרינת השמש בכלל וב טיפול

 תכרוניקה של מחלה כרוני

תופעת במטפלת  ,ניהול קרינת השמש בקטגוריית  טכנולוגיותהכמו יתר , הזרקת גופרית

-את הפחמן הדודרך פעולה זו משאירה , כלומר .ולא בסיבות לה, התחממות עצמהה

כך להצטבר בה  יכולים להמשיךגזים אלה . יתר גזי החממה באטמוספרהאת חמצני ו

גם כאשר  זאת, כגורם מחמם שיך לפעולימריכוז העולה ה 39.לעלותימשיך ריכוזם ש

או ) הזרקת גופריתההשפעה המנטרלת של בעקבות בלימה של ההתחממות  תחול בפועל

שכן  ,שטחי ואפתרון כזה ה. (שתפחית את ספיגת קרינת השמש אחרת הטכנולוגיכל 

ממשיכות להתקיים באטמוספרה ואף אלה . תחממותהסיבות לההוא משאיר על כנן את 

תיושם במשך  ,(לניהול קרינת השמש או פעולות אחרות) ככל שדרך פעולה זו. מתעצמות

לא יהיה , אך מתישהו יישום זה יופסק מסיבה כלשהי, תקופה מסוימת כפתרון העיקרי

                                                             
32 Shepherd, 2009: 31; Mcnutt et al., 2015b: 64-67  Hulme, 2014: 44-47;  
33  Hulme, 2014: 46 
34    Hulme, 2014: 46-47; Mcnutt et al., 2015b: 64 
35 Mcnutt et al., 2015b: 78; Barrett, 2008: 49; Goes, Tuana & Keller, 2011; 

Hamilton, 2013: 61     
36 Kravitz et al., 2009; Mcnutt et al., 2015b: 75; Hamilton, 2013: 60-65; Heckendorn 

et al., 2009     
, עת הריכוז העולה של גזי החממהלנטרל את השפ ההחדרת החלקיקים לסטרטוספרה אמור 37

בעקבות . 2222כפי שקרה בעקבות התפרצותו של הר הגעש פינטובו בפיליפינים בשנת 
צעת בכדור הארץ ירדה בכחצי מעלת צלזיוס בשנת והטמפרטורה הממ ,התפרצות געשית זו

 ,Crutzen, 2006: 212; Hamilton, 2013: 57-59; Hulme, 2014: 7; Scott :ורא. 2221
2012: 327; Shepherd, 2009: 29-31; Mcnutt et al., 2015b: 5, 30, 60, 143  

38  Barrett, 2008; Hamilton, 2013: 59, 62; Keith, Parson & Morgan, 2010: 426; 
Preston, 2013: 24; Shepherd, 2009: 31, table 33.34     

39 Preston, 2013: 24; Ferraro, Charlton-Perez & Highwood, 2014: 1 

http://m.milog.co.il/%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%94
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עוד מה שינטרל את השפעת הריכוזים העולים של גזי החממה על הטמפרטורה ויתרחש 

למערכות אקולוגיות מסוכנת התחממות כזו  40.של התחממות ועוצמתיתהליך מהיר 

 אלא בייחוד בשל, לטמפרטורות גבוהות יחסיתגרום שהיא תמשום לא רק ולאדם 

41.תתרחש היאהמהירות הרבה בה ו הפתאומיות
כל עוד לא יופחת ריכוז גזי , לפיכך 

או  ,הזרקותלא ניתן יהיה להפסיק את יישום ה ,החממה באטמוספרה באמצעים אחרים

בעיית 'מכונה הבעיה ) הןבך ויידרש להמשי ,קרינת השמש לניהול אחרת שיטהכל 

  42.('סיוםה

כרוכות גם , והזרקת גופרית בפרט, בכלל של ניהול קרינת השמשפעולות 

 .תופעת חמצון האוקיינוסיםקשורה ל שבהןהעיקרית  .בעייתיות ביותר בתופעות לוואי

מוספרה נספג במי חמצני המצוי באט-דופחמן בו שתהליך טבעי על  נשענתתופעה זו 

אטמוספרה גדל עקב בחמצני -מאז המהפכה התעשייתית ריכוז הפחמן הדוו מאחר. הים

גרם להתחמצנות מי לאורך זמן הדבר . נוסיםיאוקיב וספגותיגידול בהגם  חל ,פליטות

-פחמן דו לריכוז הגבוה של אפשרותמ של ניהול קרינת השמשהיות וטכנולוגיות  43.הים

כך , באוקיינוסים ך ואף תגדל היספגותומשית, משיך ולעלותבאטמוספרה להחמצני 

חמצון זה  44.חמצון מי היםשל תהליך ה בלהחמר תביא שענות על טכנולוגיות אלהישה

השינויים  45.בשוניות אלמוגים ובמערכת החי והצומח באוקיינוסיםצפוי לפגוע 

על , סיסטמות-חוללו במאפייני האוקיינוסים יובילו לשרשרת של השלכות על אקותשי

באמצעות  ,למשל. על החברה האנושיתבסופו של דבר גם ו, השירותים שהן מספקות

ואף החמרה של ההתחממות , פגיעה בדגה, הרס בתי גידול, עידוד של זנים פולשים

  46.הגלובלית

בעיית כמו לבעיות הרלוונטיות לכל הטכנולוגיות של ניהול קרינת השמש מעבר 

 כרוכהגופרית חלקיקי הזרקת , זכרו למעלהנשקיינוסים הסיום ובעיית חמצון האו

ת הגופרית המצטברת כמו ,הזמן שיעבורככל . ספציפיות תיותיבתופעות לוואי בעי

כתוצאה מכך  .תגדל( ותשקע ממנה אל האוקיינוסים והיבשות)שתרוסס לסטרטוספרה 

של הולכת וגדלה תוספת מלאכותית לחשפו יי מערכותיו הטבעיות של כדור הארץ

להשפעות מורכבות שהחשיפה לתוספת זו תגרום לאחרונה החלו להכיר בעובדה . גופרית

ישקעו אשר חלקיקי הגופרית , למשל. במערכותיו הטבעיות של כדור הארץעל תהליכים 

ידי -חומרי מזון הנצרכים על) נוטריאנטיםישמשו זיהום או אף אל פני השטח יהוו 

                                                             
40  Mcnutt et al., 2015b: 6; Preston, 2013: 32 
41 Oppenheimer et al., 2014: 1066;  Baum et al., 2013: 169; Hamilton, 2013: 67;  
42              Hamilton, 2013: 65; Kolstad et al., 2014: 219; Mcnutt et al., 2015b: 6, 36; 

Preston, 2013: 32; Shepherd, 2009: 24-36 
 הנגרם (שלהם pH-תהליך בו חלה ירידה ברמת ה)חמצון האוקיינוסים להרחבה אודות תהליך  43

 ,.Stocker et al : ראו, אטמוספרהידי בני האדם ל-עלחמצני -פחמן דו מפליטתכתוצאה 
2013b: 295; Oppenheimer et al., 2014: 1064 

44 Preston, 2013: 24, 31; Barrett, 2008: 49; Mcnutt et al., 2015b: 34 
45 Preston, 2013: 31; Barrett, 2008: 49  
46 Oppenheimer et al., 2014: 1064; Mcnutt et al., 2015b: 34 
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נוספת שהזרקת  תופעת לוואי 47.אקולוגיות ותאשר ישפיעו על מערכ, (יצורים חיים

שכבה זו  48.רה צפויה לגרום היא נזק לשכבת האוזוןלסטרטוספ גופרית חלקיקי

רינה האולטרה סגולה המגיעה הנמצאת גבוה בסטרטוספרה סופגת את מרבית הק

הרי , היות וזוהי קרינה המסכנת את היצורים החיים על פני כדור הארץ. מהשמש

חוקרים הצביעו על כך שמידת . חשוב ביותר ואשל שכבת האוזון השתפקוד תקין 

תלויה בכמויות לסטרטוספרה גופרית  מהזרקתהסכנה של דלדול האוזון כתוצאה 

עשה ינראה כי ככל שהזרקת הגופרית ת, כמו כן 49.הגופרית שיוזרקו ובעיתוי ההזרקות

תהיה היא  ךוכ ,בסטרטוספרה בטרם תשקע יתארך משך שהותה ,בגובה רב יותר

נזק החדרת הגופרית לגובה רב כרוכה ב אך. אפקטיבית יותר בהחזרת קרינת השמש

גרם היא החלשה של המחזור ההידרולוגי יתופעה אחרת שת .לאוזוןחמור יותר 

 פיזיקליים כגון-זאת כתוצאה ממגוון השפעות של הגופרית על תהליכים מיקרו, הגלובלי

משמעות הדבר היא ירידה בכמות  50.אדות ועודהת, התעבות, (ציהאינוקל)התגרענות 

חוקרים צופים כי יחולו שינויים , למשל .המשקעים באופן שישפיע על מיליוני אנשים

  51.מונסונים בהודו ואסיהתדירות הב

הזרקת שיש ל ההשלכות השונות חקרלקיימת חשיבות רבה , לעיל האמור לאור

נעשה  על אודות השלכות אלהחקר מ. יתר השיטות של ניהול קרינת השמשלחלקיקים ו

אינם מסוגלים גסים מדי והם הקיימים כיום אך המודלים , באמצעות מודלים בעיקר

על כן ו .כלל מערכות הביוספרהבהתייחס ללספק תחזיות מהימנות ומדויקות מספיק 

לאור זאת ישנם  52.לגבי הסיכונים והשפעות הלוואי במיוחד, רבהודאות -קיימת אי

 ,לשיבושים שונים שאוזכרו יגרמולוואי התופעות  ידוע כישנים שמשום מדענים הטוע

סופית -ןקלע לרגרסיה איינ כך. םכדי לנטרל נוספת יהיה צורך בהתערבות אנושיתהרי 

לרבות  ,שונות של ניהול קרינת השמש יישום טכנולוגיות 53.של התערבויות מסוג זה

 -ומנקודת המבט הנוכחית ) דומא ממושךלטווח זמן  ,הזרקת גופרית לסטרטוספרה

גם אם בטווח הזמן הרחוק . את בעיית השפעות הלוואי והסיכונים םמעצי ,(בלתי מוגבל

וליהנות  ות כאלהבשיט 'התרמוסטט הגלובלי'ד ניתן יהיה להמשיך לווסת את ומא

יתכן שהשפעות הלוואי יתחזקו וישבשו את פעילותן של י, מממוצע טמפרטורות נוח

. בכדור הארץ באופן שלא יאפשר לבני אדם המשך קיום תקין שונותמערכות טבעיות 

ככל שריכוז גזי החממה . 'בעיית הסיום'יישום ארוך טווח גם מעצים את , בנוסף

קרינת האנושית להגדלת החזר ההתערבות המשך כך תגדל התלות ב, באטמוספרה יגדל

                                                             
47 Mahowald, 2011: 794; Hamilton, 2013: 60  
48 ;Hamilton, 2013: 65; Heckendorn et al., 2009; Keith et al., 2010: 426; 

Oppenheimer et al., 2014: 1065; Shepherd, 2009: 31, table 33.34 
49 Tilmes, Müller & Salawitch, 2008; Oppenheimer et al., 2014: 1066   
50 Hamilton, 2013: 63, 61 
51 Hamilton, 2013: 63; Bala, Duffy & Taylor, 2008; Rasch et al., 2008: 4026  
52  Mcnutt et al., 2015b:  7, 25, 32; Rasch et al., 2008: 4021-26; Shepherd, 2009: 37-

38          
53 Hulme, 2014: 92, 99-105 
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לות בהתערבויות הת גם תגדל, יתעצמותופעות הלוואי שככל , במקביל. לחלל השמש

 . וספות שינטרלו אותןמלאכותיות נ

הזרקת ידי -ניהול קרינת השמש עלהמתייחסות לנוספות שתי טענות  אזכיר

בין הנדסת אקלים של הזרקת שהזכרתי למעלה האנלוגיה , לפי טענה אחת. הגופרית

 הרי געש היא אנלוגיהשל ת יושמספקות לנו התפרצו "יסוי הטבעינ"חלקיקים ל

 מקומי, מוגבלהוא זאת בעיקר משום שמשך ההתפרצויות הוולקניות  ,תבעייתי

גלובלי  ,ואילו הזרקת גופרית מלאכותית אמורה להיות תהליך שיטתי, ואקראי

54.מתמשךו
יכולתה של הביוספרה להכיל את ההתפרצויות הוולקניות כי לא ברור כלל  

בקנה ו מלאכותי באופן גופרית ה שיטתית שלמבלי לצאת מאיזון תקפה גם ביחס להזרק

את הטכנולוגיה של מראש לא ניתן יהיה לבחון , יהיהטענה השנלפי . דה גלובליימ

תוצאותיה יוכלו להסתבר לנו . מספיק הטובבצורה הזרקת גופרית ולנבא את תוצאותיה 

, זהו למעשה ניסוי בביוספרה כולה 55.יישום מלא שלה בקנה מידה גלובלי ידי-לערק 

וקיימת סכנה רבה לתאונות ולתוצאות בלתי , תר היצורים החיים בהבכל בני האדם וי

  56.צפויות

מכל האמור עולה כי טיפול בבעיית ההתחממות הגלובלית באמצעות הנדסת 

יביא את כדור , אקלים של ניהול קרינת השמש בכלל ובאמצעות הזרקת חלקיקים בפרט

דרדרות יה. מחמירהלכת והארץ למצב בו הוא יהיה משול לחולה כרוני אשר מחלתו הו

מה שכרוך  – עוצמתושל הגברה גם אלא , זו תחייב לא רק המשך קבוע של הטיפול

שהעלו את כי יש אין זה פלא , לכן. הן עשויות להתגבר אףשבתופעות לוואי מזיקות 

 57.אותה היא באה לרפאש האם אין מדובר בתרופה הגרועה מהמחלה השאלה

הזרקת  עקב של כדור הארץ 'צבו הבריאותימ'דרדרות ביצפי בדבר ההמעבר ל

ובעלי ) בני האדם ם שלהשלכה שלילית גם על בריאותלכך תהיה ד שוסביר מא, גופרית

וגם  .יפגע בבריאות הציבורכתוצאה מהזרקת הגופרית המשקע החומצי  .(חיים נוספים

 באזוריםהקיימת השפעתו לא תהיה משמעותית כמו השפעת זיהום האוויר אם ייתכן ש

ואוויר נקי באזורים ששמרו עד כה על מידה גדולה יותר של טבעיות הנזק  ,אורבניים

 עקב החדרתאוזון שכבת הליגרם צפויה להההפגיעה גם , בנוסף 58.משמעותיל להיות עלו

 59.ותבריאותי סכנותלתחשוף את האדם חלקיקי הגופרית לסטרטוספרה 

                                                             
54 Rasch et al., 2008: 4021-4022; Mcnutt et al., 2015b: 6  
55 Robock et al., 2010; Hamilton, 2013: 67  
56 Hulme, 2014: 91-92  
57  Alan, 2008: 14; Schneider, 1996: 299; Schneider, 2008: 2856-3857; Victor, 2008: 

327 
58 Alan, 2008: 16 
59 Latham, 2011: 64 
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 סוף דבר

ת החברה האנושית שלא לקחת אחריות מעודד א אקליםההנדסת  הפתרון המתפתח של

 ,מערכותיו הטבעיות של כדור הארץשיכה לחולל במחוללה ומ מוסרית על הפגיעה שהיא

בעוד שהפחתת הפליטות הנדרשת כדי להחזיר את מערכת . על הסכנות הטמונות בכךו

, התעשייה, האקלים לאיזון טבעי דורשת מהאנושות לבנות מחדש את הכלכלה

הפתרון , ואולי גם מחייבת שינויים בסגנון החיים של רבים, אנרגיהמשק ה, התחבורה

ומעודד , עיניים כלפי הדרוש תיקון בהתנהלות החברה האנושית לעצוםההנדסי מציע 

ולפלוט מהווה תמריץ להמשיך פיתוח הנדסת האקלים , למעשה. כרגיללנהוג להמשיך 

ניות המקדמת את הפחתת א עלול להביא לדעיכת המדיווה ,גזי חממה ללא כל מגבלה

מסוכנת  אהפליטות היהפחתת השפעה שלילית זו על הפתרון הקלאסי של . הפליטות

  60.של ממש ע מוסריומהווה מפג

 התנהלות האנושיתשבלליקויים  ריפויבהנדסת אקלים אין לא זו בלבד ש

. של התנהלות זו היחוליהיקף עמקה בהאף תוביל ל הנדסת האקלים, הפוגעים בטבע

, מצב בו יידרש ניהול אנושי תמידי של האטמוספרהההתערבות ההנדסית תוביל ל ,שכן

תופעות הלוואי במערכותיו הטבעיות של כדור הארץ  חרפתיהיה כרוך גם בהמה ש

קיומם של תנאים תקינים לקיום  .ובצורך בהתערבויות מלאכותיות נוספות כדי לנטרלן

תלות זו . עיל על מערכת האקליםהאדם יהיה תלוי בפעולות תחזוקה שהוא עצמו יפ

להביא עלול כל אירוע שמסוכנת לכשעצמה היות והיא כרוכה ברגישות גבוהה ל

ולהתמיד או לחוסר יכולת של האנושות להמשיך , להפסקת היישום של הנדסת האקלים

משבר כלכלי , (אולי גרעינית)פוליטיים או מלחמה -מתחים גאו במצבים של ,  למשל. בו

, או אפילו אסון טבע אקלימי או אחר, היישוםיתן יהיה לממן את המשך שבעטיו לא נ

ככל שמשבר כלשהו יכה באנושות  .שאוזכרושיכול אף להתרחש כחלק מתופעות הלוואי 

 אשר תתרחש עקב כך התחממות מהירה ועוצמתית, היישוםפסיק את הויגרום לה ל

, תסריט כזה. הראשוןלאחר שכבר נפגעה מהמשבר , רגישה ממילאהתכה באוכלוסייה 

יש , שתוצאותיה יכולות להיות חמורות ביותר יגרום לקטסטרופה כפולה, ככל שיתרחש

 61.האנושי  עד כדי הכחדת המין, הטוענים

אינו מוסרי כלפי הדורות  המוצע אקליםהעולה כי פתרון הנדסת לעיל מהאמור 

 .עתיד לסכנותהמשך הפליטה של גזי חממה בהווה תחשוף את אנשי ה, שהרי. הבאים

כינון מערכת של פעולות הנדסיות כדי לנטרל סכנות אלה תהיה  ,ובה בשעה מאידך

כרוכה בעלויות ובתופעות לוואי שיפגעו בתפקוד הטבעי והתקין של מערכות הביוספרה 

יהיו חשופים , אלצו לשאת בעלויות של עבודות התחזוקהיאנשי העתיד י. והאטמוספרה

להתמודד היה עליהם וי ,מערכותיו הטבעיות של כדור הארץגרמו לילתופעות לוואי שי

אלץ לוותר על יי, מי מהם שהיה מעדיף לחיות בעולם טבעי. עם הסכנות הכרוכות בהן

הדורות רק ממנה נהנו שיהפוך לפריבילגיה , לא מהונדס, אקלים טבעי. העדפה זו

סר הוודאות וחו, העול, הדאגה ,תחת זאת. ולאפשרות שאינה קיימת עוד, הקודמים

                                                             
60 Preston, 2013: 25; Burns, 2011: 46; Hamilton, 2013: 166; Ott, 2014: 38  
61 Baum et al., 2013 
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, באופן שיאפשר המשך קיום תקין, הכרוכים בהמשך התחזוקה ההנדסית של האקלים

ייגזר עליהם אפוא לשלם מחיר כבד על הכישלון . יהוו מעין חרב המרחפת מעל לראשם

ועל הכישלון המוסרי , בזבזנות הפליטות של הדורות הקודמיםהטמון בהמוסרי 

קלעו למצב ישהם ינראה , כמו כן. ון המהותיעל פני הפתר, שבבחירת הפתרון הטכני

לא תהיה להם ברירה אלא להמשיך בדרך הפעולה של הנדסת . שאין ממנו מוצא

 .שיבואו אחריהםתוך הרעת מצבם של הדורות , האקלים

לולים פתרונות טכניים המותירים את הפעילות האנושית הקלוקלת על כנה ע

הגורמים לפגיעה במערכותיו הטבעיות ם החברתייים יהחוללהנציח ולהחריף את  אפוא

יהיה משול לחולה , שהכוכב עליו אנו חייםלהוביל לכך  לוליםהם ע. של כדור הארץ

במינונים הולכים  תלוי בטיפול תרופתי קבוע יהיהו, דרדריאשר מצבו הולך ומכרוני 

הצורך בהגדלת המינונים יעמיק את הדפוסים החולים בהתנהלות החברה . וגדלים

כך , לכן. ואת מידת הפגיעה בבריאותן של המערכות הטבעיות, שית הפוגעים בטבעהאנו

, קרי -המוביל לפתרון מהותי הטיפול הקלאסי אלא להתבסס על אין מנוס , הנני טוען

תיקונים בהתנהלותה של האנושות באופן עריכת רק . טיפול שמטרתו הפחתת פליטות

ויפה  ,תוכל לרפא את המצב גזי חממהלעבור לפעילות נטולת פליטה של שיאפשר לה 
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