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منشاء انسانی تغییر اقلیم از دیدگاه دانشمندان
آنچه امروز در سطح جهانی اعم از مجمع بین الدول تغییر اقلیم )IPCC(، کنوانسیون تغییر 
اقلیم )UNFCCC(، پروتکل کیوتو )KP( یا سایر مجامع مرتبط با تغییرات اقلیمی مورد 
بررسی و بحث قرار می گیرد، نقش انسان در ایجاد یا تشدید تغییرات اقلیمی است. بدین معنی 
که پس از دوران صنعتی شدن، تولید و انتشار میزان گازهای گلخانه ای و به ویژه غلظت 
دی اکسیدکربن در محیط افزایش یافته و این فزونی باعث افزایش دما شده است. اگرچه حجم 
غافلگیرکننده ای از اسناد وجود دارند که نشان دهنده آن است که انتشار گازهای گلخانه ای 
که توسط انسان صورت می گیرد روی گستره وسیعی از نوسانات جوی اثر می گذارد 1و2. 
حتی تحقیقات صورت گرفته بیانگر آن است که این انتشار انسانی رد پای قابل شناسایی و 
تشخیص در منابع آب شیرین اروپا بر جای گذاشته است1. به بیانی دیگر، شدت افزایش دما 
به حدی بوده که محیط های طبیعی و انسانی قدرت سازگاری با آن را نداشته اند و حوادثی 
به وقوع پیوسته که مطلوب رضایت آنها نبوده و صدمات و خساراتی را به دنبال داشته است. 

این موضوع، به عنوان اصلی پذیرفته شده مورد توافق اکثریت قاطع دانشمندان جهان است.
در کنار این تفکر غالب و گسترده، بعضی از نظرات مطرح شده است مبنی بر این که 
این تغییرات منشاء طبیعی دارد. اگرچه نقش عامل های طبیعی و اثرگذاری آنها در تغییرات 
اقلیمی امری غیرقابل انکار است اما این نوع اندیشه باعث شده در بعضی از مدیران و 
سیاست مداران تردید ایجاد شود و جدیت الزم در پرداختن به این مهم و تدارک سازگاری 
مقاالت  و  تحقیقات  نتایج  میزان  راستا  این  در  باشند.  نداشته  را  واقع شده  تغییرات  با 
منتشر شده توسط دانشمندان مختلف در سطح جهانی مورد ارزیابی قرار گرفته تا عمق این 
موضوع آشکار شود و با شفافیت بیشتر در اختیار تصمیم سازان و تصمیم گیران قرار گیرد.

در مقاله ای که در سال 2013 توسط تعدادی از دانشمندان دانشگاه ها و مؤسسات 
ژورنال  در  انگلستان  و  کانادا  آمریکا،  متحده  ایاالت  استرالیا،  کشورهای  در  پژوهشی 
 ،)IF 2014: 3.906( آزاد است قابل دسترسی  که  تحقیقات محیط زیستی«  »نامه های 
منتشر شد3، به برخی نکات کلیدی تأکید شده است. در این بررسی، پس از جست وجو 
بر  اجماع علمی   ،)ISI Web of Science( اعتبار علمی دارای  پژوهشی  مقاالت  در 
نقش انسانی در گرمایش جهانی )Anthropogenic Global Warming- AGW( در 
11 هزار و 944 مقاله منتشر شده در بازه زمانی 1991 تا 2011 در ارتباط با »تغییر اقلیم 
جهانی« یا »گرمایش جهانی« مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. 66/4 درصد مقاله ها 
موضع گیری خاصی در این ارتباط نکرده اند، 32/6 درصد موضوع نقش انسانی را تأیید 
کردند، 0/7 درصد از مقاله ها آن را رد کردند و 0/3 درصد از نویسندگان مقاله ها نیز در 
مورد علت گرمایش جهانی نامطمئن بودند. در میان مقاالتی که در ارتباط با گرمایش جهانی 
اعالم موضع کرده اند، 97/1 درصد نقش انسانی را در گرمایش جهانی مورد تأکید قرار 
داده اند. نویسندگان این مقاله در مرحله دوم از مؤلفان دعوت به عمل آوردند تا نسبت به 
سهم دهی و امتیازدهی مقاله ها در ارتباط با موضوع اقدام کنند. 97/2 درصد از مؤلفان در 
جهت سهم دهی اجماع در نقش انسانی در تغییر اقلیم را تأیید و روند این نقش را افزایشی 
بیان کردند. نویسندگان این مقاله در انتها براساس نتایج تجزیه و تحلیل داده ها اظهار کردند، 
تعداد مقاله هایی که نقش انسانی در تغییر اقلیم را رد کرده اند در حد ناامیدکننده ای اندک است. 
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راه آهن در سیستم  ضرورت حیاتی محوریت 
حمل ونقل کشور

سهم حمل ونقل در اقتصاد ایران در مقایسه با کشورهای توسعه یافته بسیار 
پایین است. بین سال های 1370 تا 1393 سهم این بخش در تولید ناخالص 
داخلی، به  طور متوسط 5/6 درصد بوده است )خبرآنالین، 16 شهریور 
1396(. جالب تر این که عمده این سهم متعلق به حمل ونقل جاده ای است 
)حدود 87/5 درصد( و سهم حمل ونقل با راه آهن 2/9 درصد بوده که 
نشان از نامتوازنی در رویکردهای پذیرفته شده سیستم حمل ونقل کشور 
دارد. متأسفانه با توجه به شاخص های اقتصادی و برنامه ریزی هم، هیچ 
نشانی از تغییر رویکرد حاکم بر حمل ونقل کشور دیده نمی شود. اشاره 
اجمالی به بخشی از خسارت های ناشی از حمل ونقل متکی بر جاده و 
توسعه بزرگراه ها، ضرورت تغییر در این بخش مهم از زیرساخت اقتصادی 
کشور را آشکار می کند. با محاسبه انجام شده، رقم ناشی از خسارت های 
جانی و مالی تصادفات در جاده ها حدود 7 درصد تولید ناخالص داخلی 
است )عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی(. اگر تولید ناخالص داخلی 
را حدود 500 میلیارد دالر فرض کنیم این مقدار خسارت معادل 35 
میلیارد دالر می شود. براساس آمار رسمی، تعداد کشته شدگان جاده ها از 
سال 1384 تا 1393 برابر با 219 هزار و 172 نفر بوده، به طوری که فقط 
در سال 1394، این آمار 16 هزار و 500 نفر بوده است. همان طور که 
اعداد نشان می دهد تعداد کشته های جاده ای در یک دهه بیشتر از تعداد 
شهدای یک جنگ تمام عیار و طوالنی 8 سال دفاع مقدس بوده است! اگر 
به این میزان خسارت جانی و مالی، رقم 20 میلیارد دالر هزینه سوخت 
در بخش حمل ونقل جاده ای نیز اضافه شود، موضوع از نظر اقتصادی 
در ساختار تصمیم گیری و سیاست گذاری جالب توجه می شود. براساس 
گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی به راحتی 67 درصد 
ظرفیت حمل ونقل جاده ای قابل انتقال به راه آهن است که عالوه بر حذف 
عمده این تلفات جانی و خسارت های اقتصادی، میزان هزینه سوخت 
جاده ای نیز از 20 میلیارد دالر در سیستم حمل ونقل راه آهن به 3 میلیارد 
دالر کاهش پیدا می کند. از طرفی با توسعه شبکه راه آهن و برقراری ارتباط 
بین بنادر، فرودگاه ها، مراکز استانی و قطب های صنعتی و معادن عالوه بر 
بسترسازی برای توزیع عادالنه ثروت در نقاط مختلف کشور زمینه برای 
درآمدزایی و ارزآوری از طریق ترانزیت کاال و مسافر نیز فراهم می شود. 
برای عملی کردن این سیاست، سرمایه گذاری خارجی و داخلی در این 
بخش  در قالب دو برنامه توسعه در راستای داشتن شبکه راه آهن مدرن 
توسعه یافته که پوشش منطقی و مناسب داشته باشد، ضرورت دارد. کشور 
ایران با توجه به وسعت و موقعیت جغرافیایی اش راهی جز پذیرش این 
ندارد. همچنین توسعه شبکه راه آهن سازگارترین زیرساخت  سیاست 
حمل ونقل با محیط زیست است و میزان خسارت ناشی از توسعه جاده ها 
می دهد. کاهش  به شدت  را  کشور  طبیعی  محیط های  بر  بزرگراه ها  و 
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5 گیاه دارویی راهبردی کشور و روش های توسعه آنها، بخش اول
زعفران، مهم ترین گیاه دارویی و ادویه ای ایران

بی شـک زعفـران مهم تریـن گیـاه دارویـی و ادویـه ای ایران اسـت. 
ایـن گیاه به عنـوان گران ترین محصـول کشـاورزی و دارویی جهان، 
به دالیلـی همچـون نیـاز آبـی کـم در مقایسـه بـا سـایر محصوالت 
کشـاورزی، اشتغال روسـتاییان و جلوگیری از مهاجرت آنها، ارزش 
بـاالی دارویـی و ادویه ای، سـهولت نگهـداری و حمل و نقل و از همه 
مهمتـر درآمـد بـاالی آن نسـبت به سـایر محصـوالت کشـاورزی، 

یـک محصـول ویـژه و قابل توجـه به شـمار می رود. 
در سـال 1393 مقـدار 135 تـن زعفـران از ایـران بـه بیـش 
از 50 کشـور جهـان صـادر شـده کـه بیـش از 300 میلیـون دالر 
ارزآوری داشـته اسـت. میـزان صـادرات زعفـران در سـال 95 فقط 
از اسـتان خراسـان رضـوی، بیـش از 142 تـن بـه ارزش بیـش از 
204 میلیـون دالر گزارش شـده اسـت. براسـاس اظهارات محسـن 
احتشـام، رئیـس شـورای ملـی زعفـران ایران بـا توجه بـه افزایش 
سـطح  می شـود  پیش بینـی  زعفـران  زیرکشـت  سـطح  سـاله  هـر 
زیرکشـت زعفران امسـال در کشـور از مرز 100 هـزار هکتار عبور 
کنـد کـه باید تالش شـود میـزان صـادرات زعفران نیـز از مرز 300 

تـن عبـور کند.
ــور،  ــتراتژیک در کش ــول اس ــن محص ــعه ای ــرای توس ــال ب ح
ــه  ــران ب ــش ورود زعف ــدگان آن، افزای ــد تولیدکنن ــش درآم افزای
بازارهــای جهانــی و افزایــش ســهم کشــور از تجــارت جهانــی این 

ــرد؟  ــد ک محصــول چــه بای
اولیـن موضـوع این اسـت که سـهم ایـران از صـادرات زعفران 
در مقایسـه بـا نقـش آن ناچیـز اسـت. ایـران، بـا این کـه عمده ترین 
این کـه بخـش عمـده  به دلیـل  امـا  دنیاسـت،  تولیدکننـده زعفـران 
محصـول تولیـدی خـود را بـدون بسـته بندی مناسـب و به صـورت 
فلـه ای صـادر می کنـد، ارزش افزوده مناسـبی را به دسـت نمی آورد؛ 
درصورتی کـه اسـپانیا کـه حتی یک تـن تولید زعفران نـدارد، حدود 
یکصـد تـن از ایـن محصـول را در سـال 1393 صـادر کرده  اسـت. 
امـارات هـم کـه حتی یـک مزرعـه زعفران نـدارد جزو کشـورهای 
عمـده صادرکننـده آن در جهـان اسـت. فقط به این دلیـل که زعفران 
را به صـورت فلـه ای از ایـران می خرنـد، بسـته بندی می کننـد و بـا 
ارزش افـزوده باالتـر صـادر می کنند. آیا وقت آن نرسـیده اسـت که 

بـرای صنعـت بسـته بندی در کشـور یک فکر اساسـی شـود؟
نکتـه دوم این کـه زعفـران در بسـیاری از نقـاط کشـور قابـل 

کشـت و توسـعه اسـت. دنیا هـم ظرفیت مصـرف باالتـر آن را دارد. 
توسـعه کشـت زعفـران مسـتلزم این راهـکار اسـت که بـرای انتقال 
پیـاز آن بـه سـایر اسـتان های کشـور به جـز خراسـان، مانع تراشـی 
نشـود. همچنیـن بـا یـک مطالعه جـدی و عمیـق درخصـوص تنوع 
اکسشـن های زعفـران در کشـور، اکسشـن های مناسـب بـرای هـر 
منطقـه آب و هوایـی معرفی شـده و درنهایـت برای توسـعه بازارهای 

جهانـی و برندسـازی در داخـل کشـور تالش شـود. 
نکتــه ســوم ممانعــت از ارســال پیــاز زعفــران بــه کشــورهای 
دیگــر اســت. هرچنــد خوشــبختانه هنــوز کیفیــت زعفــران در ایران 
به دلیــل شــرایط ویــژه اقلیمــی باالســت و بســیاری از کشــورهایی 
ــورمان  ــا کش ــت ب ــه رقاب ــادر ب ــد ق ــد آن دارن ــعی در تولی ــه س ک
نیســتند ولــی در صــورت نداشــتن اســتراتژی مشــخص بــرای ایــن 
ــد توجــه  ــم داشــت. بای ــان جــدی خواهی ــه زودی رقیب موضــوع ب
ــد  ــو تولی ــک کیل ــی ی ــال 1370 حت ــتان در س ــه افغانس ــود ک ش
ــد.  ــد می زن ــن تولی ــون ســخن از 14 ت ــی اکن ــران نداشــت ول زعف
ــد و  ــکا، هن ــه آمری ــرای صــادرات زعفــران خــود ب ــن کشــور ب ای
ــر هــم  ــدارد و از نیــروی کار ارزان ت ــه ای ن ــع تعرف چیــن هیــچ مان

ــرد.  ــره می گی به
اکنـون رقبـای جدیـدی ازجملـه افغانسـتان، یونـان، مراکـش، 
ترکیـه و هنـد در زمینـه تولیـد و تجـارت زعفـران فعـال شـده اند. 
چیـن هـم بـا روش هـای گلخانـه ای بـه تولیـد ایـن محصـول روی 

آورده  اسـت. پـس تـا دیـر نشـده بایـد بـه فکـر چـاره بود.
صنفـی  تشـکل های  دارای  کشـور  در  زعفـران  خوشـبختانه 
مثـل شـورای ملـی و اتحادیـه صادرکننـدگان اسـت. گرچـه به نظـر 
نمی رسـد کشـاورزان در ایـن تشـکل ها نقـش جدی داشـته باشـند 
ولـی حمایـت از ایـن تشـکل ها کـه کانون هـای خوبـی بـرای بیـان 
مشـکالت و ارائـه راهکارهـای برون رفـت از آنها هسـتند، می تواند 
در توسـعه همه جانبـه ایـن محصـول راهبـردی مفیـد باشـد. تعییـن 
قیمـت منصفانه بـرای حفظ حقوق کشـاورزان زحمت کـش، دفاع از 
حقـوق مصرف کننـدگان در بازارهـای داخلی و خارجی، بسـته بندی 
و  زعفـران  بـازار  مدیریـت  و  سـاماندهی  برندسـازی،  و  مناسـب 
مراقبـت از ایـن میـراث کهن و جلوگیـری از خروج پیـاز زعفران از 
کشـور توسـط ایـن تشـکل ها و بـا حمایت جـدی دولـت، به خوبی 

امکان پذیـر اسـت.

تحقیقــات  مؤسســه  پژوهشــي  معــاون  ســفیدکن،  فاطمــه 
و آمــوزش  تحقیقــات،  ســازمان  کشــور،  مراتــع  و  جنگلهــا 
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