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ضرورت تدوين برنامه استراتژيک تغيير اقليم در ايران 
تدوین برنامه های راهبردی در هر زمینه میزان اهمیت آن موضوعات را در کشور 
معین می کند. در برنامه راهبردی، هدف و نقش تعیین کننده موضوع راهبردی 
مورد بحث در کالن کشور و اثرگذاری و اثرپذیری آن با سایر بخش ها تبیین 
مي شود. در سطح ملی، ممکن است در برنامه استراتژیک مورد تأیید ارکان نظام، 
به اعتقاد آنها، همه جزئیات قابلیت عمومی سازی نداشته باشد یا شاید هم بتوان 
محتوای آن را در اختیار عموم جامعه قرار داد، اما به هر صورت جایگاه برنامه 
راهبردی تغییر اقلیم و ارتباط ساختاری آن با برنامه کالن باید مشخص شود. 
دستگاه  کدام  که  نیست  این  سؤال  کجاست؟  کشور  در  اقلیم  تغییر  جایگاه 
است  موضوعی  اقلیم  تغییر  دارد.  را  مهم  این  به  پرداختن  وظیفه  سازمان  و 
به  پرداختن  جهت  در  باید  و  مي دهد  قرار  تأثیر  تحت  را  بخش ها  همه  که 
فنی،  بخش های  کنند.  مشارکت  روشن  نقشی  ایفای  با  بخش ها  همه  نیز  آن 
باید  ضرورت  اساس  بر  سیاسی  و  فرهنگی  اجتماعی،  اقتصادی،  اجرایی، 
یافت.  دست  نظر  مورد  اهداف  به  جامعیت  با  بتوان  تا  کنند  اقدام  به نحوی 
در برنامه استراتژیک تغییر اقلیم، آشکارسازی تغییرات اقلیمی واقع شده، میزان 
اثرگذاری و اثرپذیری این تغییرات در هر بخش به ویژه بخش های مهم و کلیدی 
از قبیل انرژی و آب، راهکارهای اصلی کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و اثرات 
آن، روش های کالن و عملی در سازگاری با تغییرات احتمالي در آینده و همچنین 
سهم هر بخش باید به روشنی و شفافیت الزم به شکل قابل اجرا بودن، معین شود. 
تصوری که ما از مسئله تغییر اقلیم به عنوان یک مسئله صرفاً محیط زیستي 
پی  در  را  لطمه  بیشترین  محیط زیست  یقین  و  قطع  به طور  )اگرچه  داریم 
حاکم  نظام  امر  این  متولی  است.  اشتباه  تصوري  مي کند(  تحمل  تغییرات  این 
سه  طرف  از  هماهنگی  و  پی گیری  نقش  مي تواند  اگرچه  است.  کشور  بر 
قضاییه  و  مقننه  قوای  اکنون  که  اینجاست  سؤال  شود.  واگذار  دولت  به  قوه 
دارند؟ را  جهان  و  منطقه  کشور،  در  اقلیمی  تغییرات  دغدغه  میزان  چه  به 

بیشترین حمالت  آماج  اپک  در  با عضویت  و  نفتی  به عنوان کشوری  ایران 
مباحث تغییرات اقلیمی اعم از تبادالت تجاری منابع تولید انرژی یا کنترل انتشار 
گازهای گلخانه ای است. از آنجا که کشور ما روی نوار خشک و نیمه خشک 
منشاء  سیالب ها  وقوع  یا  خشکسالی ها  آبی،  نوسانات  دارد،  قرار  زمین  کره 
بود.  خواهد  سیاسی  و  فرهنگی  اجتماعی،  اقتصادی،  بحران های  از  بسیاری 
نبودن  کافی  با وجود  که  گرفته  اقدامات صورت  از  بعضی  فعلی  در شرایط 
قابل تشکر و قدردانی است. البته باید از آن تجربیات برای ساماندهی امر مهم 
مثال در  به طور  بهره گرفت.  ایران«  اقلیم در  تغییر  استراتژیک  برنامه  »تدوین 
سازمان محیط زیست هماهنگی تهیه و تدوین گزارشات ملی دوره ای برای ارائه 
به دبیرخانه کنوانسیون تغییر اقلیم از حدود دو دهه قبل با مشارکت سازمان های 
مختلف کشور در دستور کار بوده و تدوین سومین گزارش ملی در دست اقدام 
است که نتایج ارزشمندی را مي توان از آن انتظار داشت. یا از حدود دو سال قبل 
تدوین پنج برنامه کالن استراتژیک در ارتباط با تحقیقات کشاورزی با محوریت 
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی مورد 
توجه قرار گرفته که به عنوان مبنا و روش قابل قبول در تئوری و عمل مي تواند 
مورد توجه قرار گیرد. این پنج برنامه کالن که هر کدام مجری مستقل و تیم کاری 
متخصص مجزایی دارند شامل موضوعات »امنیت غذایی«، »تنوع زیستی«، »منابع 
طبیعي و آب و خاک«، »مدیریت اقتصادی- اجتماعی« و »تغییر اقلیم« هستند.

ضرورت توجه به مزيت های نسبی کشور در توليد 
ثروت و ايجاد اشتغال

رویکرد تولید ثروت و ایجاد اشتغال متکی بر ظرفیت های غیروابسته به 
زمین، آب و منابع طبیعی از دغدغه های امروزی نظریه پردازان و برنامه ریزان 
توسعه پایدار است که متأسفانه در ایران این رویکرد در تمامی برنامه های 
پنج ساله توسعه یا به درستی در نظر گرفته نشده است و یا اراده ای برای 
عملیاتی شدن آن نبوده است. تأکید بیشتر بر توسعه با محوریت استفاده از 
منابع طبیعی کشور به موازات افزایش جمعیت، محیط زیست کشور را دچار 
بحران کرده و اثرات پدیده تغییر اقلیم نیز این بحران را تشدید می کند. بنابراین 
اتخاذ راهبردی مناسب در برنامه های توسعه و در پیگیری اهداف عمده آن 
در تولید ثروت و ایجاد اشتغال در راستای کاهش فشار بر عرصه های طبیعی 

کشور، امری اجتناب  ناپذیر است. 
سهم زیاد بخش کشاورزی در تولید ناخالص ملی و اشتغال زایی با اینکه 
نشان از تالش و ظرفیت این بخش از اقتصاد دارد، اما در اقتصاد توسعه یافته 
و پایدار شاخص خوبی نیست و این به علت عملکرد ضعیف سایر بخش ها 

به ویژه صنعت و خدمات است. 
در ایران که در کمربند خشک کره زمین قرار دارد و اثرات تخریبی 
تغییر اقلیم در آن نسبت به سایر نقاط کره زمین دوچندان است، تولید 
ثروت و ایجاد اشتغال متکی بر زمین و آب به هیچ وجه منطقی، عقالنی 
و عملی نمی باشد. واکنش محیط زیست کشور در ایجاد بحران هایی چون 
زوال  و  رودخانه ها  و  تاالب ها  خشک شدن  و  آب  بحران  ریزگرد ها، 
اکوسیستم ها گواهی بر این مدعا است. با شناسایی و فعال کردن آن بخش 
از اقتصاد که مزیت نسبی کشور محسوب می شود، می توان فشار وارد 
بر طبیعت و محیط زیست کشور را کاهش داد و حفاظت و احیاء آن را 

مدیریت کرد.
شناختن  به رسمیت  پیشرو،  صنایع  و  نرم افزاری  اقتصاد  فعال سازی 
ظرفیت بازار بزرگ مصرفی 80 میلیونی داخل کشور، اقتصاد گردشگری 
و از همه باالتر موضوع ترانزیت کاال و مسافر از جمله این مزیت هاست که 
متکی بر ظرفیت نیروی انسانی جوان و تحصیل کرده کشور بوده تا با استفاده 
از سرمایه گذاری های ملی و بین المللی بتوان آنها را در خدمت اقتصاد ملی 
قرار داد. اگر هر کدام از این مزیت ها به طور متمرکز و با همگرایی عمده 
توانمندی های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و امنیتی کشور مورد توجه قرار 
گیرد، به سرعت آثار اقتصادی آن در تولید ثروت و اشتغال زایی نمایان خواهد 
شد و از سوی دیگر زمینه را برای احیاء و ساماندهی محیط های طبیعی 
کشور به وجود خواهد آورد. در شماره های آینده مزیت های نسبی اشاره 

شده بیشتر مورد بحث و بررسی قرار خواهند گرفت. 

اقلیم  تغییر  جهاني  ارزیابي  سرمؤلف  جعفري،  مصطفي 
)IPCC(، برنده مشترک جایزه صلح نوبل در سال 2007 
میالدي، عضو هیئت علمی و مشاور تغییر اقلیم، مجری تدوین 

استراتژیک برنامه کالن تحقیقات تغییر اقلیم 
mostafajafari@rifr-ac.ir  :پست الکترونیک
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ــات  ــه تحقیق ــي مؤسس ــاون پژوهش ــفیدکن، مع ــه س فاطم
ــوزش و ــات، آم ــازمان تحقیق ــور، س ــع کش ــا و مرات جنگله

 ترویج کشاورزي
sefidkon@rifr-ac.ir :پست الکترونیک

سطح زير کشت گياهان دارويی و معطر
تنوع  مناطق  بزرگ ترین  از  یکی  قاره جهان  به عنوان وسیع ترین  آسیا 
زیستی در دنیاست که بیشترین تنوع گیاهی به ویژه در مناطق گرمسیری 
و نیمه گرمسیری را دارد. ایران نیز از تنوع زیستي و اقلیمی قابل توجهی 
برخوردار است، به نحوی که 8 هزار گونه  گیاهي دارد که حدود 2 هزار 
ادویه اي و آرایشي-  و 300 گونه آن داراي خواص دارویي، عطري، 
بهداشتي است. با این وجود تعداد گیاهانی که برای بهره برداری و مصرف، 
مورد کشت و کار قرار می گیرند به زحمت به 100 گونه می رسند و 
بسیاری از گیاهانی که جایگاهی در صادرات یا تولید و مصرف در کشور 

دارند همچنان از رویشگاه های طبیعی برداشت می شوند.
بر اساس آمار های رسمی کشور، از مجموع حدود 145 هزار هکتار 
سطح زیر کشت گیاهان دارویی در سال 1393، زعفران با سطح زیر 
کشت حدود 88 هزار هکتار و تولید بیش از 280 تن در صدر قرار دارد. 
پس از زعفران، زیره سبز در رتبه دوم قرار دارد که در سطح حدود 17 
هزار هکتار کشت شده و بیش از 12 هزار تن تولید داشته است. سطح زیر 
کشت گل محمدی هم بیش از 15 هزار هکتار با تولید بیش از 27 هزار 
تن بوده است. سطح زیر کشت سایر گیاهان دارویی هم حدود 42 هزار 
هکتار با میزان تولید بیش از 100 هزار تن، بوده است. عمده محصوالت 
تولیدی سایر گیاهان دارویی عبارت از گشنیز، حنا، وسمه، رازیانه و گل 
گاوزبان است. بر اساس آمارهای غیررسمی سطح زیر کشت زعفران در 
سال 1395 به 95 هزار هکتار و سطح زیر کشت گل محمدی نیز به 17 

هزار و 500 هکتار افزایش یافته است.
قابل ذکر است که با توجه به تعریف ارائه شده از گیاهان دارویی در 
همین ستون از شماره قبلی »طبیعت ایران«، این آمارها در مورد سطح زیر 
کشت گیاهان دارویی ناقص است. این موضوع بار دیگر لزوم یک تعریف 
جامع از گیاهان دارویی و معطر را که در همه زمینه ها مورد استفاده قرار 

گیرد، مشخص می کند.
متأسفانه در 2 دهه گذشته با بررسي آمار و اطالعات سطح زیر 
کشت و تولید زعفران در کشور، مشاهده مي شود که با افزایش سطح 
زیر کشت از حدود 18 هزار هکتار در سال 1370 به 88 هزار هکتار 
در سال 1393، میانگین تولید در واحد سطح از حدود 5 کیلوگرم در 
هکتار به3/7 کیلوگرم تنزل یافته است. همچنین از طرفي با توجه به 
اینکه حدود 80 تا 85 درصد محصول زعفران به خارج از کشور صادر 
می شود، تولید محصول ارزان قیمت و رقابت پذیر از مهمترین شاخصه های 
این محصول به شمار مي رود. بنابراین با توجه به خشکسالي هاي اخیر و 
کاهش منابع آبي مهمترین راهکار براي کاهش هزینه هاي تولید، دستیابی 

به روش های افزایش تولید در واحد سطح است که فقط از طریق انجام 
تحقیقات مرتبط مي تواند صورت گیرد. حمایت از تحقیقات کاربردی و 
بررسی انواع روش های به زراعی و به نژادی برای افزایش تولید در واحد 

سطح نیز باید در دستور کار جدی مسئوالن و دولتمردان قرار گیرد.
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