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تغییر اقلیم و سالمت؛ نگاهی راهبردی بر نقشه راه
بیست ویکم  قرن  در  شناسایی شده  چالش  ده  از  چالش  اولین  به عنوان  اقلیم  تغییر 
معرفی شده است. تغییرات اقلیمی  اثراتی گسترده دارند و تمام بخش ها و اکوسیستم ها 
قرار  تأثیر  تحت  را  اجتماعی  و  انسانی  محیط های  یا  طبیعی  اکوسیستم های  از  اعم 
می دهند. بخش سالمت نیز به طور مستقیم و غیرمستقیم از این تغییرات اثر می پذیرد

)Cruz et al., 2007. Asia Climate Change - IPCC(. براساس گزارش دانشگاه 
NACCHO از هر ده مدیر بخش سالمت هشت نفر اذعان دارند که تغییر اقلیم، واقع شده 
یا در حال وقوع است. اثرگذاری تغییر اقلیم بر سالمت، بردار مجموعه ای از »عوامل« 
 )Mitigation( و »اقدامات« است که در یک نگاه راهبردی با تنظیم برنامه های کاهش
میزان اثرگذاری »عوامل« تا حدودی کنترل می شود. با تدوین برنامه های سازگاری 
جهت  در  آسیب پذیر،  موضوعات  و  مناطق  بر  تمرکز  با  »اقدامات«   )Adaptation(
دستیابی به وضعیت مطلوب ما را هدایت می کند. وقتی با نگاه راهبردی برای تدوین 
»نقشه راه« قدم برمی داریم، ناگزیریم »وضعیت موجود« را شناسایی کرده و راه رسیدن 
به »وضعیت مطلوب« را در بازه زمانی معینی ترسیم کنیم. »عوامل اصلی« در شکل دهی 
وضعیت موجود به طور  مثال می تواند »تغییرات دمایی« و مخصوصًا افزایش دما باشد که 
»تنش های دمایی« را به ما تحمیل می کند. همچنین ممکن است تغییرات شامل کاهش 
بارندگی یا شدت بارش ها باشد که به دنبال آن »تنش های آبی« باعث بیماری های متعدد 
می شود و لطمات حاصل از سیل و خشکسالی به وقوع می پیوندد. در شناسایی وضعیت 
 )SWOT( »موجود و تدوین برنامه برای دستیابی به شرایط مطلوب،  باید »ارزیابی سوات
را به کار گیریم و با تجزیه و تحلیل »قوت ها«، »ضعف ها«، »فرصت ها« و »تهدیدها« 
تصویر منطقی، علمی  و واقعی از شرایط موجود و مطلوب ترسیم کنیم. براساس »نقشه 
راه« می دانیم کجا هستیم )وضعیت موجود( و به کجا می خواهیم برسیم )وضعیت مطلوب(. 
در شناسایی وضعیت موجود ناگزیر باید بر »دانش علمی« انتشار یافته مخصوصًا نتایج 
تحقیقات پزشکی که در ارتباط با اثرات تغییر اقلیم و بیماری های متأثر از آن منتشر شده 
و »تجربیات« بالینی که از راه های متنوع و متفاوت حاصل می شود، تکیه کنیم تا بنای 
محکمی روی زیربنایی قابل اتکا برپا شود. درجهت ردیابی اثرگذاری عوامل تغییرکرده بر 
انسان و نیز آسیب پذیری بخش سالمت و بهداشت، مجموعه علوم می توانند نقش آفرینی 
کنند. به طور مثال دانش اکولوژی در شناسایی چگونگی تغییرات مکانیزم های زیستی 
نسبت به تغییرات عوامل به یاری می آید یا وقتی عکس العمل های گیاهان، جانوران و 
انسان را نسبت به تغییرات بررسی می کنیم، این عرصه اکوفیزیولوژی است که تنش های 
محیطی و مکانیزم های مقابله، پرهیز یا سازگاری را با شرایط جدید برای ما روشن 
می کند )Jafari, 2007(. چرخه حیاتی گیاهان، جانوران و انسان چنان با عوامل محیطی 
در هم تنیده اند که بدون توجه به این زنجیره حیاتی و شناخت علمی  و صحیح آن، 
صحت هیچ تصمیمی  در راستای سالمت و بهداشت انسان ها نمی تواند تضمین شود. با 
یافته های مشترک از مجموعه علوم در موضوع تغییر اقلیم و سالمت، ضرورت دارد با 
تلفیق زمینه های کاربری آنها اقدامات مدونی را در راستای کاهش اثرات و نیز سازگاری 
مناسب با شرایط ایجاد شده جدید ساماندهی کنیم. براساس گزارش خالصه ای که توسط 
IPCC برای سیاست گذاران )SPM( تهیه شده و در پنجمین ارزیابی جهانی تغییر اقلیم در 
سال 2014 انتشار یافته است، مشاهدات تغییرات اقلیمی  و موضوعاتی که بیانگر ریسک 
در مناطق مختلف جغرافیایی ازجمله آسیا هستند، عبارتند از: سیستم های فیزیکی، 
سیستم های زیستی )بیولوژیک(، انسان و سیستم های مدیریت شده. بر مبنای سناریوهای 
موجود که میزان افزایش دما را 1/5 درجه سانتی گراد برای دوره 2040-2030 و 4 
درجه سانتی گراد برای دوره 2100-2080 در نظر گرفته است، اگرچه میزان سازگاری 
در سناریوی 4 درجه سانتی گراد برای بیماری های روانی محدود است، اما سازگاری 
برای فقر غذایی بسیار باالست. این سازگاری در مورد تنش های حرارتی و عفونت هایی 

با منشأ غذا و آب هم تا حد قابل قبولی باالست.
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آقایان، فرهنگ، هنر و ورزش هم اقتصاد است
در رویکرد توسعه پایدار، کاهش فاصله طبقاتی و ایجاد زمینه برای توزیع 
ثروت مدنظر  بوده و اعتقاد بر این است که گستردگی مشارکت مردم در 
اقتصاد مؤثرترین مؤلفه در برقراری عدالت اقتصادی و اجتماعی است. باال 
بردن ظرفیت زایایی اقتصاد ملی و تنوع بخشی مؤلفه های اقتصادی بستر 
الزم را برای گسترش ظرفیت مشارکتی اقتصاد برای تمامی اقشار جامعه 
فراهم می کند. ضرورت تغییر بزرگ و شگرف در ظرفیت اقتصادی ایران 
در گرو فاصله گرفتن از ساختار و فرهنگ حاکم بر اقتصاد بازار و تجارت 
سنتی و قرون وسطایی ایران است. نیازها و ظرفیت های اقتصادی جوامع 
بشری امروز بسیار متنوع و پیچیده هستند. پدیده جهانی شدن، توسعه 
ارتباطات، افزایش میزان شهرنشینی، گسترش آموزش عالی و فزونی یافتن 
تعداد افراد تحصیل کرده، به طورمشخص نیاز مردم ایران را باال برده است. 
شناسایی و فعال سازی این نیازها و ظرفیت ها، سرعت تنوع بخشی اقتصاد 
ایران را ارتقا می بخشد. یکی از این نیازها و ظرفیت ها موضوع فرهنگ، 
هنر و ورزش است که به صورت حرفه ای یا غیرحرفه ای، اقشار مختلف 
جامعه را درگیر خود کرده است. فرهنگ، هنر و ورزش نه تنها دارای 
ظرفیت باال در هویت سازی و هویت بخشی هستند که در جای خود به 
آن پرداخته خواهد شد، نقش کلیدی در تنوع بخشی اقتصاد داشته و باعث 
ایجاد زمینه مشارکت همگانی در آن می شوند. در کشورهای توسعه یافته، 
با  آنها  فعالیت های  فرهنگ، هنر و ورزش هم خود، صنعت هستند و 
شاخص های اقتصادی اندازه گیری و رصد می شود. همچنین اثرات آنها در 
اجتماع از نقطه نظر سالمتی، شادابی، سرگرمی و ایجاد انگیزه حائز اهمیت 
است. سینما، تئاتر، موسیقی، نقاشی و مجسمه سازی در کنار انواع و اقسام 
ورزش ها ظرفیت باالیی برای مشارکت در رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال 
دارند و نادیده گرفتن این ظرفیت ها جبران ناپذیر خواهد بود. نداشتن یک 
نگرش ملی، تک روی ها، دخالت های غیرساختاری و وجود نگاه های 
متعصبانه و بسته عماًل کشور را در استفاده از این ظرفیت اقتصادی محروم 
کرده است. جوالن دادن بحث های انحرافی نظیر جلوگیری از حضور زنان 
در ورزشگاه ها، ممانعت از برگزاری انواع کنسرت ها، نبود یک سیاست 
تعریف شده در نهادهای تصمیم گیر و سرگردانی رسانه ملی در این ارتباط 
یک شرایط پیچیده، پرابهام و پر از خط قرمزهای نانوشته را ایجاد کرده 
است. ظرفیت ملی و دینی این کشور آن قدر باالست که بتواند در چارچوب 
یک گفت وگوی ملی راهکار مناسب را برای تک تک این موانع پیدا کرده 
و اجازه دهد اقشار مختلف جامعه با فعال سازی ظرفیت فردی و جمعی 
خود، زمینه مشارکت مطلوب را در اقتصاد پیدا کنند. باید این واقعیت را 
بپذیریم که با صرف سرمایه گذاری در بخش های کالسیک اقتصاد یعنی 
صنعت و کشاورزی نمی توان رشد اقتصادی دورقمی را به دست آورد یا 
برای قشر انبوه تحصیل کرده شغل ایجاد کرد. لذا تنها راه حل، فعال سازی 
تمامی ابعاد اقتصاد است که فرهنگ، هنر و ورزش نیز یکی از این ابعاد 

به شمار می روند.
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5 گیاه دارویی راهبردی کشور و روش های توسعه آنها، بخش دوم
قابلیت باالی اشتغال زایی با توسعه کشت و فراوری گل محمدی

پـس از زعفـران مهم تریـن گیـاه دارویی ایـران گل محمدی اسـت. 
ایـران در کنار ترکیه و بلغارسـتان، یکـی از بزرگ ترین تولیدکنندگان 
گل محمدی در جهان محسـوب می شـود. سـطح زیر کشـت وسـیع 
گل محمـدی در کشـور )حـدود 18 هـزار هکتار در سـال 1395(، 
سـابقه دیرینـه گالب گیری سـنتی، تولید گالب و اسـانس در سـطح 
صنعتـی و از همـه این هـا مهمتـر خـواص دارویـی و خوشـبویی 
گل محمـدی، مصـرف وسـیع گالب و سـایر فراورده هـای آن در 
بیـن مـردم ایـران و کشـورهای دیگـر به ویژه کشـورهای همسـایه، 
باعـث اهمیـت ویـژه  ایـن گیاه در کشـور شـده اسـت. اکنـون امرار 
معـاش شـماری از مـردم ایـران در مناطـق مختلـف کشـور به ویـژه 
اسـتان های فارس و اصفهان، از محل کشـت و فـراوری گل محمدی 
اسـت. همچنیـن امـکان توسـعه کشـت آن به ویژه به صـورت دیم در 
مناطقـی کـه بارندگـی بیـن 300 تـا 700 میلی متـر در سـال وجود 
دارد، ظرفیـت خوبـی را بـرای اشـتغال زایی، ایجـاد صنایـع تبدیلی 

کوچـک و بـزرگ و تولیـد ثـروت فراهم کرده اسـت.  
در سـال 1395، بیـش از 85 درصـد از سـطح زیـر کشـت گل 
آذربایجـان  و  اصفهـان  کرمـان،  فـارس،  اسـتان های  در  محمـدی 
شـرقی بـوده اسـت. برنامه معاونـت امـور باغبانـی در وزارت جهاد 
گل  کشـت  زیـر  سـطح  هکتـاری  هـزار   25 افزایـش  کشـاورزی 
محمـدی به صـورت دیـم و 23 هـزار هکتـار کشـت آبـی در طـول 

پنـج سـال برنامه ششـم توسـعه اسـت. 
این محصول  توسعه کشت  برای  که  این است  اساسی  نکته  حال 
استراتژیک در کشور، افزایش درآمد تولیدکنندگان آن، افزایش ورود 
این گیاه ارزشمند به بازارهای جهانی و افزایش سهم کشور از تجارت 
جهانی گل محمدی چه باید کرد؟ ابتدا الزم به ذکر است که مهم ترین 
و گران ترین محصوالت قابل تهیه از گل محمدی، اسانس، کانکریت و 
ابسولوت هستند و گالب در درجه بعدی اهمیت قرار دارد. کارخانجات 
این  تولید  برای  بلغارستان  و  ترکیه  و تجهیزات صنعتی در دو کشور 
محصوالت فعالیت می کنند، درحالی که در ایران ابتدا گالب و پس از 
آن اسانس )با کیفیت پایین تر از کشورهای رقیب( تهیه می شود و تولید 

کانکریت و ابسولوت در مقیاس صنعتی وجود ندارد. 
بــرای توســعه کشــت گل محمــدی در کشــور، افزایــش ارزش 
ــارت  ــور از تج ــهم کش ــش س ــادرات و افزای ــعه ص ــزوده، توس اف
جهانــی ایــن محصــول، اولیــن و مهم تریــن اقــدام، افزایــش تعــداد 

ــار مناطــق کشــت  ــری در کن کارخانجــات اســانس گیری و گالب گی
گل محمــدی در کشــور اســت. ایجــاد واحدهــای صنعتــی کوچــک، 
ــل گل محمــدی  ــاد، باعــث می شــود از حمل و نق ــداد زی ــه تع ــی ب ول
در مســیرهای طوالنــی کــه باعــث افــت شــدید کمــی و کیفی اســانس 

ــد.  ــل آی ــری به عم ــود جلوگی آن می ش
است.  اسانس گیری  برای  مناسب  تجهیزات  از  استفاده  دوم  نکته 
اسانسی که پس از گرفتن گالب از گل ها به دست می آید به دلیل حل 
شدن برخی ترکیبات معطر و مهم گل محمدی در گالب، کیفیت موردنظر 
به عبارت  با قیمتی بسیار کمتر خریداری می شود.  بنابراین  ندارد،  را 

دیگر باید تولید گالب و اسانس به صورت جداگانه انجام شود.
نکته سوم طراحی و ساخت یا حتی خرید تجهیزات مورد نیاز از 
خارج از کشور برای استحصال کانکریت و ابسولوت از گل محمدی است.

صـادرات غنچـه و گلبرگ هـای خشـک شـده گل محمـدی که 
طرفـداران بسـیاری در برخـی کشـورها مثـل ژاپـن دارد، باید مورد 
توجـه جـدی قـرار گیـرد. نحـوه خشـک کـردن و بسـته بندی ایـن 

محصـوالت نیـز در بازارپسـندی آنهـا نقش جـدی دارد.
حجـم زیـاد گالب عرضـه شـده بـه بـازار، حساسـیت گالب به 
گرمـا، سـرما، نـور و آلودگی هـای میکروبـی، مشـکالت حمل و نقل 
و نگهـداری گالب در حجم هـای بـاال، امکان پذیـر بـودن تقلـب در 
تولیـد گالب در حـد زیـاد و همچنین اسـتفاده از ظروف پالسـتیکی 
بـرای نگهـداری گالب، ازجملـه چالش هـای صنعـت پـرورش گل 
محمـدی و گالب گیـری در ایـران اسـت. در صـورت تغییـر گرایش 
ایـن صنعـت به تولید محصـوالت دیگر از گل محمدی مثل اسـانس، 
کانکریـت و ابسـولوت ایـن مشـکالت خودبه خود کمتر خواهد شـد.

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