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نقش تاالب ها و تغییر اقلیم
 استراتژی های کاهش و سازگاری

مرطوب  اراضی  متنوع  زیست بوم  از  بخشی   )Peatlands( تاالب ها 
)Wetlands( هستند که د ارای الیه ضخیم خاک اشباع شد ه حاوی مواد 
مرد ه و تجزیه شد ه گیاهی بود ه و نقش مهمی  د ر تعاد ل اکوسیستم برعهد ه 
د ارند. تاالب ها  د ر همه نقاط یافت می شوند، نیمی از اراضی مرطوب کره 
زمین را تشکیل می د هند و حد ود 3  د رصد زمین های جهان مساحت 
د ارند. تاالب ها  د ر حفظ تنوع زیستی، فراهم کرد ن آب شرب سالم، کاهش 
ریسک سیل، محد ود کرد ن احتمال وقوع خشکی، جلوگیری از نفوذ  د ریا 
و کمک  د ر تعد یل اثرات تغییر اقلیم، وظیفه حیاتی د ارند. تاالب ها  د ر 
و  می شوند  شامل  را  مربع  کیلومتر  میلیون  سه  عرصه ای حد ود  جهان 
حد ود  که  می آیند  به حساب  زمینی  کربن  طبیعی  ذخیره گاه  مهم ترین 
0/37 گیگاتن د ی اکسید  کربن را  د ر سال ترسیب می کنند. تاالب های 
صد مه د ید ه و تخریب شد ه به عنوان مهم ترین منبع انتشار گازهای گلخانه ای 
به حساب می آیند و ساالنه انتشار 6  د رصد از د ی اکسید کربن منتشرشد ه 
با منشأ انسانی را برعهد ه د ارند. احیا و حفاظت تاالب ها می تواند سهم 
تعیین کنند ه و معنی د اری  د ر کاهش انتشار این گاز د اشته باشد. اتحاد یه 
تا  می کند  تشویق  را  کشور ها   )IUCN( طبیعت  از  حفاظت  بین المللی 
احیا و اصالح تاالب ها را  د ر تعهد ات بین المللی خود  د ر جهت کاهش 
انتشار قرار د هند. این تعهد ات می تواند موافقت نامه های مهم مرتبط با 
تغییر اقلیم مثل موافقت نامه پاریس را شامل شود. تاالب ها عالوه بر ارائه 
خد مات اکوسیستمی که شامل تنظیم جریان آب، حفظ و ذخیره تنوع 
زیستی، فراهم کرد ن مواد غذایی، ایجاد شغل و ایجاد فضاهای مناسب 
طبیعت گرد ی می شود، حاوی یک سوم کربن مرتبط به خاک های جهان 
هستند. زهکشی های مخرب تاالب ها می تواند لطمات جبران ناپذیری را 
به د نبال د اشته باشد. کاهش تنوع زیستی، تخریب اراضی و کاهش 2/5 
متر از ارتفاع پس از 25 سال و افزایش تکرار آتش سوزی ها که عامل 
ایجاد گازهای گلخانه ای و از بین برد ن تنوع زیستی می شود که حتی بعد 
از باران و وجود پوشش برف نیز اد امه می یابد، بخشی از اثرات ملموس 
است. حد ود 10  د رصد از انتشار جهانی که  د ر بخش کشاورزی، جنگل 
و تغییر کاربری اراضی به وقوع می پیوند د حاصل زهکشی تاالب ها است. 
همچنین وقتی تاالب ها زهکشی می شوند، میزان اتالف کربن ازطریق 
آب به میزان 50  د رصد افزایش می یابد. استراتژی های کاهش انتشار و 
سازگاری به تغییر اقلیم  د ر تاالب ها می تواند به صورت زیر خالصه شود: 
1- حفظ و ذخیره تاالب ها از تخریب 2- آبد هی تاالب های زهکشی شد ه 
3- مد یریت تاالب ها متناسب با شرایط اقلیمی و 4- پیگیری اقد امات 
سازگاری وقتی که آبد هی مجد د امکان پذیر نیست.  د ر اقد امات سازگاری 
 باید از زهکشی ها پرهیز شود،  د ر مناطقی که  د رخت وجود د ارد از قطع 

 ممانعت شود و  د ر مناطق زراعی گیاهان د ائمی ترجیح د اد ه شوند.
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د ر مقابل چالش بزرگ کنونی، چگونه می توان 
رشد اقتصادی و توسعه پاید ار د اشت؟

ظهور پدیده ترامپ، هم گرایی اسرائیل و حکومت آل سعود با آن، یک چالش بزرگ 
خارجی برای کشورمان محسوب می شود که نه تنها قصد د ارد د ر روند رشد اقتصادی 
به  را  به صورت ساختاری کشور  بتواند  اگر  کند، حتی  ایجاد  توسعه کشور خدشه  و 
چالش خواهد کشید. خیلی عریان باید مطرح کرد که دشمن شمشیر را از رو بسته 
است. حال سؤال اساسی اینجاست که د ر کوتاه مدت چگونه می توان این پدیده مخرب 
را کنترل و مدیریت کرد؟ ابتد ا باید دقت کنیم آمریکا و معد ود متحد انش، ولی با قد رت 
جهانی اقتصادش، روی کد ام بخش از ساختار و اقتصاد کشور متمرکز شد ه است: 
- دنبال به دست آوردن مجدد هم گرایی جهانی که به وسیله برجام به هم خورده است. 
- منابع ارزی کشور را مختل کند. - د ر هم گرایی و وحدت ملی خدشه ایجاد کند.

گرایش  که  آمریکا  خارجی  سیاست  د ر  فعل وانفعاالت  *برعکس 
به وجود  جهانی  هم گرایی  از  باید  ایران  د ارد  زورمد ارانه  د رعین حال  و  انزواگرایانه 
رفتارهای  از  و  کرده  محافظت  فعال  به صورت  برجام  توافق نامه  حول  آمده 
از  کند.  اجتناب  است  آن  محتاج  به شدت  آمریکا  که  انفعالی  یا  شتاب زده 
د ر  را  برجام  شکست  که  را  د اخلی  غضنفرهای  کرد ار  و  رفتار  مهم تر  همه 
کند. مدیریت  و  کنترل  کرده اند  تعریف  خود  فردی  و  جناحی  منافع  راستای 

به صورت گسترده، پیشروانه و دلسوزانه با سازمان ملل، مجامع و سازمان های 
شود  افکار  تبادل  و  گفت وگو  وارد  منطقه ای  و  جهانی  قد رت های  و  بین المللی 
به طوری که کشورهای منطقه، اتحادیه اروپا و سایر قد رت های جهانی به جز آمریکا و 
اسرائیل احساس کنند که ایران برای صلح جهانی و تشنج زد ایی بین المللی به خصوص 
است. کرده  تعریف  راستا  این  د ر  را  خود  ملی  منافع  و  است  جدی  خاورمیانه  د ر 

ارز حاصل  به  به شدت  و  بوده  منابع محور  ایران  اقتصاد  د ریافته که  آمریکا   **
از فروش نفت وابسته است. متأسفانه باید پذیرفت که د ر 50 سال گذشته، ایران از 
با صنعت  به یک جامعه شهری مصرفی  غیروابسته  ولی  فقیر  روستایی  یک جامعه 
د رصورت  لذا  است.  تبدیل شد ه  نفت  ارز  به  وابسته  و  منابع محور  کاماًل  و خدمات 
کاهش منابع ارزی، خسارت شدید خواهد دید. حال د ر کوتاه مدت چگونه می توان 
با سیاست ایجاد مانع و محد ودکننده برای دسترسی ایران به ارز که ترامپ و د ستگاه 
و  ساختاری  ظرفیت های  همه  از  باید  ابتد ا  کرد؟  مقابله  می کند  دنبال  آمریکا  حاکم 
جهانی  ارزی  و  مالی  تبادل  و  بانکی  منابع  به  دسترسی  برای  بین المللی  حقوقی 
و  نورم ها  به  کشور  راهبردی  و  ملی  منافع  راستای  د ر  د ارد  ضرورت  و  کرد  استفاده 
فعلی  شرایط  د ر  ازطرفی  پذیرفت.  را  آنها  و  گذاشت  احترام  جهانی  استاند اردهای 
نفت،  از  غیر  ارزی  منابع  به  دسترسی  برای  اقتصادی  روش های  ارزان ترین  از  یکی 
تمرکز هدفمند روی گردشگری و جلب گردشگر خارجی است. با تد وین برنامه های 
ملی و د اشتن یک بسته تبلیغاتی گسترده و تهاجمی، به جز کشور اسرائیل تمام مردم 
دنیا ازجمله مردم آمریکا را برای دیدن ایران دعوت کرد. با آسان سازی ورود به ایران 
و  رفتارها  از  جلوگیری  و  کشور  خدمات دهی  بدنه  آماده سازی  ویزا،  حذف  با  حتی 
کرد ارهای منفی، می توان زمینه را برای حضور گسترده گردشگران خارجی فراهم کرد.
با  و  می رود  بین  از  کشور  ارزی  محد ودیت  کوتاه مدت،  د ر  طریق  این  از 
فراهم  ایران  د ر  مختلف  کشورهای  هوایی  خطوط  حضور  زمینه  مسافر،  افزایش 
می آید.  به وجود  ارزان قیمت  اشتغال  ایجاد  زمینه  سرعت  با  ازطرفی  می شود. 
است. آمریکا  رسانه ای  روانی-  جنگ  با  مقابله  برای  آسان  روش های  از  یکی  این 
را  ملی  هم گرایی  زمینه  عمومی،  عفو  قانون  سریع  تصویب  با  می  توان   ***
یا  دلشکستگی ها  زخم ها،  کد ورت ها،  و  کرد  فراهم  خارج  و  د اخل  ایرانیان  بین 
سوءتفاهم های احتمالی بین مردم با مردم و مردم با حاکمیت را ازبین برد. با د وری 
جستن از خط قرمزهای نانوشته و من د رآوردی یا حاصل از سوءبرد اشت از قوانین و 
عرف، زمینه تقویت وحدت ملی را فراهم کرد. این خط قرمزها به صورت گسترده د ر 
همه امور فرهنگ و هنر، ورزش، اقتصاد، سیاست و مسائل اجتماعی ریشه د وانیده 
و زمینه رنجش را به وجود آورده است. با حذف این خطوط قرمز بهترین و ممکن ترین 
روش تقویت وحدت ملی و خاموش کردن بلندگوهای تفرقه افکنانه به وجود می آید.
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ایجاد صنایع اسانس گیری، تنها راه توسعه کشت گل محمدی د ر کشور
کشت  توسعه  د ر  کشاورزی  جهاد  وزارت  برنامه های  مهم ترین  از  یکی 
گیاهان د ارویی، افزایش سطح زیر کشت گل محمدی د ر کشور است. از 
دالیل توجه به گل محمدی و برنامه ریزی برای توسعه کشت آن می توان به 
سابقه دیرینه کشت و پرورش گل محمدی د ر کشور و آشنایی مردم ایران 
با آن و گالب و وجود گالب گیری های سنتی و صنعتی د ر ایران اشاره کرد. 
وجود ژنوتیپ های متعدد گل محمدی که امکان کشت آن را د ر شرایط 
اقلیمی مختلف ایران مهیا می کند و تحقیقات انجام شده د ر کشور که باعث 
معرفی ژنوتیپ و ارقامی از گل محمدی شد ه که د ر هر منطقه اقلیمی بهترین 
است. گیاه  این  به  توجه  عوامل  دیگر  از  می کند  ایجاد  را  تولید  عملکرد 
باید توجه کرد که به دلیل عمر بسیار کوتاه گل محمدی پس از برد اشت، 
اگر برای فراوری مناسب آن برنامه ریزی نشود، توسعه کشت محکوم به 

شکست خواهد بود.
کشور  د ر  محمدی  گل  از  تولیدی  محصول  عمده ترین  اکنون 
بخشی  و  شد ه  مصرف  د اخلی  بازار  د ر  آن  از  بخشی  که  است  گالب 
می شود.  صاد ر  عربی  کشورهای  به ویژه  همسایه  کشورهای  به  نیز 
نیست  توسعه  قابل  کم،  قیمت  و  زیاد  به حجم  توجه  با  صاد رات گالب 
ند ارد.  وجود  هم  آمریکا  و  اروپا  بازارهای  به  آن  ارسال  امکان  و 
به عنوان  اسانس  د رحالی که  د ارد.  محد ودی  ظرفیت  نیز  د اخل  بازار 
است،  جهانی  بازار  د ارای  محمدی  گل  از  تولیدی  محصول  گران ترین 
تولید می شود.  به نام اسانس گل محمدی  ایران  نه آن چیزی که د ر  البته 
از گل محمدی  اسانس گیری  است که روش  این  واقعیت مهم 
آویشن  ترخون،  نعنا،  مثل  دیگر  معطر  گیاهان  از  اسانس گیری  با 
نشده  د رک  ایران  د ر  هنوز  ساده  واقعیت  این  است.  متفاوت   ... و 
ترکیه  یعنی  محمدی،  گل  د ر  ایران  رقیب  کشور  د و  د ر حالی که  است. 
و بلغارستان به خوبی این موضوع را د رک کرده و از سال ها پیش صنایع 
مخصوص اسانس گیری از گل محمدی را ایجاد کرده و اسانس تولیدی 
می رسانند. به  فروش  جهانی  بازارهای  د ر  واقعی  قیمت  با  را  خود 

می شود  تولید  ایران  د ر  محمدی  گل  اسانس  به نام  که  چیزی 
آب  روی  گل ها،  از  گالب  گرفتن  از  پس  که  است  روغنی  د رواقع 
به دلیل  اولیه  اسانس  است.  معروف  اولیه  اسانس  به  و  می ماند  باقی 
اتیل  فنیل  مثل  محمدی  گل  مهم  و  معطر  ترکیبات  برخی  شدن  حل 
اسانس  کیفیت  گالب،  د ر  ژرانیول  و  سیترونلول  از  بخشی  و  الکل 
می شود.  خرید اری  کمتر  بسیار  قیمتی  با  بنابراین  ند ارد،  را  کامل 
د ستگاه های صنعتی که د ر ترکیه و بلغارستان برای اسانس گیری از گل 
محمدی وجود د ارند ترکیبات حل شد ه د ر گالب )اسانس ثانویه( را مجدد ًا 
استخراج کرده و با اسانس اولیه مخلوط می کنند. به همین دلیل اسانسی که 
د ر انتها حاصل می شود محتوی همه ترکیبات معطر گل محمدی است و 

قیمتی به مراتب باالتر از هر یک از اسانس های اولیه و ثانویه د ارد.
محصوالت قابل تهیه بعدی از گل محمدی، کانکریت و ابسولوت 
می شوند.  مصرف  آرایشی-بهد اشتی  صنایع  و  عطرسازی  د ر  که  هستند 
برای تهیه این محصوالت که اکنون د ر ایران تهیه نمی شوند و بازار جهانی 

د ارند، نیز روش ها و تجهیزات صنعتی خاصی مورد نیاز است. 
برای توسعه کشت گل محمدی د ر کشور، باید صنایع اسانس گیری 
و د ر د رجه د وم صنایع مورد نیاز برای تهیه کانکریت و ابسولوت را ایجاد 
کرد. اگر این اقد ام انجام شود با توجه به نیاز این صنایع به گلبرگ های گل 
محمدی و ارزش افزوده ناشی از صاد رات محصوالت آنها، تولید این گیاه 
مقرون به صرفه بوده و خودبه خود گسترش سطح زیر کشت گل محمدی 
را به دنبال خواهد د اشت. د ر غیر این صورت توسعه سطح زیر کشت گل 
محمدی فقط باعث افت قیمت گل و گالب شد ه و پس از مدتی باعث 

ضرر به تولیدکنندگان می شود و د رنهایت متوقف خواهد شد. 
اسانس گیری  برای  نیاز  مورد  تجهیزات  خرید  یا  ساخت  و  طراحی 
برای توسعه سطح زیر کشت گل  اولیه  از کشور یک ضرورت  از خارج 
محمدی د ر کشور است. این موضوع باید هم ا کنون د رک شد ه و برای آن 

برنامه ریزی شود.
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