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اهمیت استراتژی های مقیاسی در تدوین 
برنامه راهبردی تغییر اقلیم

در شماره های قبل به صورت مختصر به ضرورت تدوین برنامه کالن راهبردی 
تغییر اقلیم در کشور اشاره شد. در تدوین برنامه کالن استراتژیک تغییر اقلیم چهار 
بعد اصلی را باید مورد توجه قرار داد که در این شماره به آنها اشاره می شود. اول، 
استراتژی های موضوعی که شامل الف: آشکارسازی تغییرات اقلیمی واقع شده و 
محتمل به وقوع، ب: میزان اثرگذاری و آسیب پذیری نسبت به این تغییرات، ج: 
روش های کالن و عملی در سازگاری با تغییراتی که واقع شده یا پیش بینی می شود 
در آینده واقع شود و د: راهبردهای اصلی کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و 
کاهش اثرات آنها. دوم، استراتژی های بخشی که هر بخش را به صورت مستقل 
در کشور شامل می شود؛ مثل بخش انرژی، صنعت، حمل و نقل و کشاورزی. 
سوم، استراتژی های زیربخشی که مجموعه زیربخش هایی را که تحت یک بخش 
کالن در کشور مدیریت می شوند، شامل می شود. در مورد »بخش حمل و نقل« 
می توان زیربخش های »حمل و نقل جاده ای«، »ریلی« یا »هوایی«  را نام برد. در 
»بخش کشاورزی«، زیربخش های »زراعت«، »باغبانی«، »شیالت«، »امور دام«، 
»منابع طبیعی« و سایر موارد قابل ذکر هستند. در بخش کالن »انرژی« ممکن 
است زیربخش ها شامل منبع انرژی باشند، مثل انرژی های فسیلی، خورشیدی، 
باد، هسته ای و برقی آبی. همچنین ممکن است نوع سوخت به عنوان زیربخش 
مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد. چهارم، استراتژی های مقیاسی. از آنجا که مسئله 
تغییر اقلیم پدیده ای جهانی است، محدوده اثر آن گسترده بوده و در سطوح مختلف 
با شدت و ضعف های متفاوت روی بخش ها اثر می گذارد و اثرات آن ممکن 
است آسیب پذیری های متنوعی با درصد تأثیر مختلف در پی داشته باشد. پس 
آنچه برای ما اهمیت دارد این است که باید بتوانیم حوزه و سطح اثرگذاری و 
آسیب پذیری را تشخیص دهیم تا بر مبنای آن اقدامات خود را سازماندهی کنیم. 
همچنین می توانیم به طور مطلوب امکان سازگاری با تغییرات واقع شده یا محتمل 
به وقوع را به دست آوریم و در راستای راهبردهای کاهش انتشار گام های موثری 
برداریم. استراتژی های مقیاسی را حداقل در چهار سطح محلی، ملی، منطقه ای 
و جهانی می توان طبقه بندی کرد.استراتژی ها با مقیاس محلی ممکن است واحد 
مدیریت مزرعه، واحد مدیریت جنگل )FMU(، مدیریت حوضه آبخیز یا یک 
شهر و یک استان را دربرگیرد. استراتژی ها با مقیاس ملی گستردگی بیشتری را 
شامل می شود و به علت تنوع موضوعات، تدوین راهبردها از پیچیدگی بیشتری 
برخوردار است و باید با دقت باالتری نسبت به تجزیه و تحلیل )SWOT(، قوت 
و ضعف و فرصت ها و تهدیدها اقدام کرد. در تدوین استراتژی ها با مقیاس منطقه ای 
)منظور فراملی است(، ضرورت شناخت دقیق از موقعیت کشورهای همسایه، 
عالقه مندی ها و موضوعات مهم بین آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار است و 
به همان نسبت تدوین صحیح راهبرد می تواند در موفقیت و دستیابی به اهداف 
تعیین شده اثرگذار باشد. از کاربردهای مطلوب و مناسب به کارگیری راهبردهای 
تدوین شده، این است که مجموع ذی نفعان در منطقه مورد نظر بهره مند خواهند شد. 
تدوین استراتژی های تغییر اقلیم در مقیاس جهانی در راستای راهبردهای ملی، 
پیچیدگی خاص خود را دارد تا ضمن مالحظه توافقات بین المللی و تعهدات ملی 
راهبردهایی تنظیم شود که در کنار دادن پاسخی مناسب به مطالبات جهانی، منافع 

ملی را از اولویت خارج نسازد.

لزوم توسعه راه آهن و حمل و نقل هوایی 
برای توسعه کشور

در شـماره قبـل، پذیرش رویکـرد تولید ثـروت و اشـتغال زایی متکی 
بـر ظرفیت های غیر وابسـته به زمیـن، آب و منابع طبیعـی مورد تأکید 
قـرار گرفـت. ازجمله ایـن ظرفیت ها موضـوع راه آهـن و حمل و نقل 
هوایـی اسـت کـه عالوه  بـر ارائـه خدمـات در داخل کشـور می تواند 
از طریـق ترانزیت کاال و مسـافر نقش اساسـی در تأمیـن درآمد ارزی 
و ایجـاد اشـتغال داشـته باشـد. از طرفـی توسـعه ایـن زیرسـاخت ها 
در گسـتره کشـور زمینـه را بـرای توزیـع ثـروت و برقـراری عدالـت 

اقتصـادی فراهـم می کند.
انتقـال مسـیر پـروازی  بـا  بر اسـاس گـزارش خبرگزاری هـا،   
سـورت   200 روزانـه  تقریبـی  احتسـاب  و  قطـری  ایرالین هـای 
پـروازی، درآمـد شـرکت فرودگاه هـا در هر مـاه 51 میلیـارد تومان 
و در سـال حـدود 600 میلیـارد تومـان خواهـد بـود. حـال تخمین 
بزنیـد کـه بـا فعال کـردن ظرفیـت کامـل کانـال هوایی کشـور برای 
عبـور هواپیما هـا از شـرق بـه غـرب و جنوب بـه شـمال و بالعکس 
چقـدر درآمـد نصیـب ایران می شـود. از همـه مهمتر اینکه با توسـعه 
فـرودگاه امـام خمینی به عنـوان هاب منطقـه ای و باال بـردن ظرفیت 
پروازهـای  بـرای  کشـور  کالنشـهر های  فرودگاه هـای  بین المللـی 
منطقـه ای و بین قـاره ای، ظرفیـت درآمدزایی این رویکـرد اقتصادی 

بسـیار حائـز اهمیـت خواهـد بود.
توســعه نیافتگــی راه آهــن و نقــش آن در ترانزیــت کاال و مســافر 
نیــز داســتان غم انگیــز دیگــری اســت. باوجــود گذشــت 150 ســال 
ــورها در  ــن کش ــزو عقب مانده تری ــران، ج ــه ای ــن ب از ورود راه آه
ــه  ــا مقایســه بعضــی از شــاخص ها، ازجمل ــاط هســتیم. ب ــن ارتب ای
ــان  ــه مســاحت و جمعیــت در می نســبت طــول خطــوط راه آهــن ب
16 کشــور همســایه )خاورمیانــه، آســیای میانــه و قفقــاز( از 
ــا ســاخت ســاالنه حــدود  وضعیــت مناســبی برخــوردار نیســتیم. ب
ــل  ــه حداق ــا ب ــم ت ــر کنی ــال ها صب ــد س ــن بای ــر راه آه 200 کیلومت

ــم.  ــدا کنی اســتانداردهای الزم دسترســی پی
بنابرایـن عقـل اقتصـادی دیکتـه می کنـد کـه مسـئوالن کشـور با 
فعال سـازی اراده ملـی و همگرایـی سیاسـی، اقتصـادی و فرهنگـی، 
رویکرد توسـعه حمـل و نقل عمومی را با محوریت توسـعه همه جانبه 
راه آهـن و حمل ونقـل هوایـی مورد توجه قـرار دهند. بـا عملی کردن 
ایـن رویکـرد عالوه بـر ایجاد اشـتغال و تولید ثـروت بـا کمترین اتکا 
بـه درآمـد نفتـی و کمترین وابسـتگی بـه زمیـن، آب و منابـع طبیعی، 

اهـداف توسـعه ای کشـور به راحتـی قابل دسـترس خواهـد بود.

مصطفي جعفري، سرمؤلف ارزیابي جهاني تغییر اقلیم )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 
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تحقیقــات  مؤسســه  پژوهشــي  معــاون  ســفیدکن،  فاطمــه 
و آمــوزش  تحقیقــات،  ســازمان  کشــور،  مراتــع  و  جنگلهــا 

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

ضرورت استفاده از ارقام و ژنوتیپ های مناسب گل محمدی
گل محمــدی به عنــوان یکــی از مهمتریــن گیاهــان دارویــی 
ــابقه  ــت، س ــر کش ــطح زی ــعت س ــل وس ــران به دلی ــر ای و معط
ــد گالب و اســانس  ــری ســنتی در کشــور و تولی ــه گالب گی دیرین
در ســطح صنعتــی از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت. کاشــت و 
ــاش  ــرار مع ــون محــل ام ــا اکن ــه تنه ــاه ن ــن گی ــرداری از ای بهره ب

شــماری از مــردم ایــران اســت، بلکــه امــکان توســعه کشــت 
ــم در مناطقــی کــه از بارندگــی  ــژه به صــورت دی آن به وی

ــد،  ــال برخوردارن ــر در س ــا 700 میلی مت ــن 300 ت بی
ــع  ــاد صنای ــتغالزایی، ایج ــرای اش ــی را ب ــت خوب ظرفی
ــم  ــروت فراه ــد ث ــزرگ و تولی ــک و ب ــی کوچ تبدیل

ــرده اســت.   ک
ــش از 17  ــال 95، بی ــدی در س ــت گل محم ــر کش ــطح زی س
هــزار و 700 هکتــار بــوده کــه حــدود 3 هــزار هکتــار آن در دو 
ــان،  ــارس، کرم ــتان های ف ــت. اس ــه اس ــعه یافت ــر توس ــال اخی س
ــر  ــطح زی ــد س ــش از 85 درص ــرقی بی ــان ش ــان و آذربایج اصفه
کشــت گل محمــدی را بــه خــود اختصــاص داده انــد. افــق برنامــه 
معاونــت امــور باغبانــی در وزارت جهــاد کشــاورزی افزایــش 25 
هــزار هکتــار ســطح زیــر کشــت گل محمــدی به صــورت دیــم و 
23 هــزار هکتــار کشــت آبــی در طــول پنــج ســاله برنامــه ششــم 

اســت. 
گیاهــان  تحقیقــات  بخش هــای  در  انجام شــده  تحقیقــات 
ــع  ــا و مرات ــات جنگله ــه تحقیق ــت فناوری مؤسس ــی و زیس داروی
کشــور نشــان داده کــه گل محمــدی گرچــه یــک گونــه گیاهــی بــه 
نــام Rosa damascena اســت، امــا دارای تنــوع درون گونــه ای 
در مناطــق مختلــف اقلیمــی کشــور اســت. تهیــه قلمــه و پاجــوش 
گل محمــدی از رویشــگاه های طبیعــی گوناگــون و همچنیــن 
ــپس  ــور و س ــف کش ــاط مختل ــت آن در نق ــل کش ــزارع مح م
ــاغ  ــن نمونه هــا در شــرایط محیطــی یکســان در ب کشــت همــه ای
ــپ و  ــل 9 ژنوتی ــه حداق ــان داده ک ــران نش ــی ای ــی مل گیاه شناس
رقــم مختلــف از گل محمــدی در ایــران وجــود دارد. آنهــا از نظــر 
صفــات مختلــف مثــل طــول دوره گل دهــی، عملکــرد تولیــد گل، 
قطــر و ارتفــاع بوتــه، میــزان اســانس، کیفیــت اســانس باتوجه بــه 
درصــد ســیترونلول و ژرانیــول، مقاومــت بــه آفــات و بیماری هــا 
ــن نمونه هــای گل  ــد. کشــت ای ــا یکدیگــر تفــاوت دارن ــره ب و غی
محمــدی در اقلیم هــای مختلــف کشــور نشــان داده کــه برخــی از 

ایــن ارقــام و ژنوتیپ هــا ســازگاری عمومــی و برخــی ســازگاری 
اختصاصــی دارنــد. تاکنــون دو رقــم گل محمــدی به نام هــای 
ــال  ــام در ح ــه ارق ــده و بقی ــذاری ش ــزد 94 نام گ ــان 93 و ی کاش

ــتند. ــت هس ــذاری و ثب نام گ
ــه باالتریــن عملکــرد  ــرای دســتیابی ب بدیهــی اســت ب
ــد  ــی کشــور بای ــر شــرایط آب و هوای ــد در ه تولی
ــه  ــان منطق ــب هم ــای مناس ــام و ژنوتیپ ه ارق
ــر  ــطح زی ــعه س ــرای توس ــرد و ب ــاب ک را انتخ
کشــت مــورد اســتفاده قــرار داد. وقــت آن رســیده 
ــه گل  ــی ازجمل ــان داروی ــت گیاه ــرای کش ــه ب ک
محمــدی از نتایــج تحقیقــات علمی کشــور اســتفاده شــود و 
اســتفاده از قلمه هــای بــدون شناســنامه و ناشــناخته بــرای 

ــد. توســعه کشــت خاتمــه یاب

میزان تولید گلبرگ تر )تن( سطح زیرکشت )هکتار( سال

9575 7292 1380
12867 8700 1381
13503 9362 1382
16944 9573 1383
19607 10162 1384
19525 10382 1385
20409 11455 1386
19093 10477 1387
22904 12627 1388
25900 13113 1389
23500 12244 1390
23625 12485 1391
24379 12569 1392
27410 15315 1393

آمار دوازده سال تولید و سطح زیر کشت گل محمدی*

* بر اساس آمار دفتر امور گلخانه ها، گیاهان دارویی و قارچ معاونت امور باغبانی 
وزارت جهاد کشاورزی از استعالم های استانی


