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عادل جلیلی ،رئیس مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع
کشور ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی،
تهران ،ایران
پست الکترونیکJalili@rifr-ac.ir :

توسعه گردشگری کلید حل معضل بیکاری

در سال  2016میالدی حدود  1/23میلیارد نفر گردشگر از کشورهای
مختلف دنیا بازدید کردند و کشورهای فرانسه ،آمریکا ،اسپانیا ،چین ،ایتالیا،
انگلستان ،آلمان ،مکزیک ،تایلند و ترکیه بهعنوان  10کشور اول حدود
 42درصد گردشگران را بهخود اختصاص دادند .ترکیه در رده دهم دنیا
حدود  7/5برابر ایران گردشگر خارجی پذیرفته بود .جالب اینکه ایران در
سطح جهانی در رده پنجاهم و در خاورمیانه در مقام پنجم پس از ترکیه،
عربستان سعودی ،امارات و مصر قرار دارد که بههیچوجه برازنده این
کشور مهم نیست .در بین  100شهر برتر گردشگرپذیر دنیا نیز هیچ شهری
از ایران وجود ندارد ،درحالیکه از منطقه خاورمیانه از ترکیه چهار شهر،
از مصر ،عربستان و امارات هم هر کدام دو شهر و پایتختهای کشورهای
اردن ،مراکش ،تونس ،قطر و بحرین در بین این  100شهر قرار دارند.
گزارش رسمی اتحادیه اروپا نشان میدهد که در سال  2015سهم
صنعت گردشگری در ایجاد شغل در این اتحادیه حدود  12میلیون نفر بوده
که عمده این فرصتهای شغلی بهترتیب در بخشهای خدماتی رستورانها
و کافهها ،هتلها و مهمانپذیرها ،حمل و نقل و آژانسهای مسافرتی ایجاد
شده است .ظرفیت این بخش خدماتی در پذیرش نیروی کار کمترتخصصی
شامل زنان و جوانان بیش از سایر بخشهای اقتصادی است .در سطح
جهانی نیز صنعت گردشگری حدود  12درصد تولید ناخالص کشورها و 9
درصد اشتغالزایی را بهخود اختصاص میدهد .حتی سهم گردشگری در
تولید ناخالص برخی کشورها تا  30درصد نیز میرسد .حال پرسش اساسی
این است که چرا در کشور بزرگی مانند ایران که معضل بیکاری بهعنوان
مهمترین معضل اقتصادی -اجتماعی آن محسوب میشود ،ظرفیت بخش
گردشگری در ایجاد اشتغال درنظر گرفته نمیشود؟
در این ستون با عنوان «توسعه پایدار» تأکید جدی بر این است که فقر،
بیکاری و نبود رشد اقتصادی پاشنه آشیل پایداری محیطهای طبیعی کشور
محسوب شده و اعتقاد بر این است که فقر و بیکاری جامعههای روستایی،
ل تخریب
شهرهای کوچک و حاشیهنشینهای کالنشهرها ،مادر عوام 
عرصههای طبیعی کشور هستند .بنابراین ،ظرفیت ملی در گردشگری باید در
این راستا به خدمت گرفته شود .زمینهسازی برای فعال کردن این ظرفیت ملی
در گرو همگرایی ملی در سیاستهای خارجی و داخلی در کلیه امور اقتصادی،
اجتماعی ،فرهنگی و امنیتی است .اگر ظرفیتهایطبیعی،تاریخی ،فرهنگی و
ژئوپلیتیکایرانباظرفیتهای 10کشور برتردنیادر زمینهگردشگری مقایسه
شود ،بهراحتی با اتکا به این شاخصها میتوان دریافت که ظرفیت ایران
بهمراتب بیشتر از کشورهای نامبرده است .بنابراین ،باید جایگاه فعلی ایران در
امر گردشگری در سطح جهانی برای مسئوالن و نخبگان کشور بهطور جدی
مورد پرسش قرار گیرد و عزم ملی بر بهکارگیری این ظرفیت متمرکز شود.
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مصطفي جعفري ،سرمؤلف ارزيابي جهاني تغيير اقليم ( ،)IPCCبرنده
مشترک جايزه صلح نوبل در سال  2007ميالدي ،عضو هیئت علمی
و مشاور تغییر اقلیم ،مجری تدوین استراتژیک برنامه کالن تحقیقات
تغییر اقلیم
پست الکترونیکmostafajafari@rifr-ac.ir :

موافقتنامه پاریس و تصمیم آمریکا

در سال  ،2015شهر پاریس فرانسه میزبان گردهمایی سران کشورها یا نمایندگان آنها برای
تعیین تکلیف مسئله تغییر اقلیم بود تا با خرد جمعی تصمیمی مناسب برای کاهش انتشار گازهای
گلخانهای ،سازگاری با تغییرات اقلیمی واقع شده و مواجهه یا مقابله با اثرات سوء آن در سطح
جهانی اتخاذ کنند .بیست و یکمین نشست اعضای متعاهد کنوانسیون تغییر اقلیم ()COP21
در  12دسامبر  2015با حضور نمایندگان  196کشور عضو و همچنین سازمانهای بینالمللی
و مردمنهاد تشکیل شد .در پایان ،متن تفاهم داوطلبانهای ( )Paris Accordدر  29ماده تهیه
شد که به نام «موافقتنامه پاریس» ( )Paris Climate Agreementشناخته میشود .در
یکی از مواد این موافقتنامه اشاره شده که بهمنظور پرهیز از وقوع فاجعه با منشأتغییر اقلیم،
ضروری است با کنترل انتشار ،سطح افزایش دما در زیر  2درجه در مقایسه با دوران قبل از
صنعتی شدن حفظ شود و تالش شود تا این افزایش دما بیش از  1/5درجه سانتیگراد نباشد.
میزان موفقیت و دستیابی به اهداف آن در بیست و دومین نشست اعضای متعاهد کنوانسیون
تغییر اقلیم ( )COP22که در نوامبر  2016در مراکش برگزار شد ،مورد بررسی قرار گرفت.
برای دستیابی به اهداف این موافقتنامه همه کشورها باید تمام گزینههای ممکن را مورد توجه
قرار دهند تا انتشار گازهای گلخانهای را در حد قابل قبول کنترل کنند .در جریان بررسی این
موافقتنامه ،نماینده دولت آمریکا نیز پس از بحثها و مذاکرات فراوان با این تصمیم همراهی
ت کرد .از آنجا که ایاالت متحده آمریکا سهم زیادی در تولید گازهای گلخانهای دارد،
و موافق 
این موضوع باعث خوشحالی شرکتکنندگان و امید به موفقیت بیشتر در دستیابی به اهداف
موافقتنامه شد .در این متن ذکر شد که با پذیرش حداقل  55کشور که  55درصد سهم
انتشار گازهای گلخانهای را داشته باشند ،موافقتنامه اجرایی خواهد شد .این موافقتنامه از
 22آوریل ( 2016دوم اردیبهشت  )1395تا  21آوریل ( 2017دوم اردیبهشت  )1396در
مقر مرکزی سازمان ملل متحد برای امضا قرار داده شد .تا آگوست  195 ،2017کشور این
موافقتنامه را امضا کرده و  160عضو ،پذیرش قطعی ( )ratifiedخود را اعالم کردند .پس
از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و انتخاب دونالد ترامپ بهعنوان رئیسجمهوری جدید
این کشور ،وی براساس وعدههای انتخاباتی خود ،تصمیم به خروج از «موافقتنامه پاریس»
گرفت .این تصمیم در دوم ژوئن  12( 2017خرداد  )1396با توجیه حفظ منافع مردم آمریکا
اعالم شد .البته اثرگذاری این تصمیم در نوامبر  2020خواهد بود .اما نکته قابل توجه این
است که این اقدام منافع عامه مردم آمریکا را تأمین نمیکند ،بلکه صاحبان صنایع بهظاهر
بیشترین بهرهمندی کوتاهمدت را از آن خواهند داشت .منافع ملی آمریکا در کنار سایر کشورها
از این تصمیم متضرر خواهد شد و در آینده نیز امکان جبران فراهم نخواهد بود .این تصمیم
پوپولیستی که بهظاهر در راستای منافع مردم و دراصل دارای اهداف خاصی بود ،بهشدت مورد
انتقاد جامعه اروپا و بسیاری از بخشهای داخلی آمریکا قرار گرفت .پل سیمپسن (Paul
ط زیستی و مدیر ( )CEOسازمان
 )Simpsonدانشمند انگلیسی با گرایش خدمات محی 
بینالمللی غیرانتفاعی سیدیپی ( )CDPدر اول ژوئن  11( 2017خرداد ماه  ) 1396در
مصاحبه با بیبیسی ( )BBCگفت که تصمیم خروج آمریکا از «موافقتنامه پاریس» تأسفبار
است اما با حضور یا در غیاب آنها جامعه جهانی کوشش خود را برای جلوگیری از اثرات
خطرناک تغییر اقلیم ادامه خواهد داد .هر کشوری که نخواهد تصمیمات «موافقتنامه پاریس»
را پیگیری کند در درجه اول برای مشاغل ،سرمایهگذاری و شهروندان خود و در مرحله بعد
برای جامعه جهانی ،ریسک ایجاد خواهد کرد .اکنون چین ،اروپا و سایر انتشاردهندگان اصلی
گازهای گلخانهای در حال توجه به اقتصاد کمکربن هستند .در این شرایط حساس ،مدیران
و سیاستمداران کشور باید بر پایبندی خود بر «موافقتنامه پاریس» تأکید کرده و نهتنها در
راستای تصمیم آمریکا اتخاذ تصمیم نکنند بلکه با جدیت بر ناپایداری تصمیم سیاستمداران
آمریکا در تداوم تصمیمات جهانی پافشاری کنند.

فاطمــه ســفیدکن ،معــاون پژوهشــي مؤسســه تحقیقــات
جنگلهــا و مراتــع کشــور ،ســازمان تحقيقــات ،آمــوزش و
ترويج كشاورزي
پست الکترونیکsefidkon@rifr-ac.ir :

چرا توسعه کشت گیاهان دارویی در کشور سرعت الزم را ندارد؟

توسـعه روزافـزون تولیـد محصـوالت و فراوردههـای طبیعـی منجر
بـه افزایـش نیـاز بـه کشـت و تولیـد مـواد اولیـه گیاهـی در دنیـا
شـده اسـت .گرچه هنـوز بخـش عمـدهای از گیاهان دارویـی مورد
اسـتفاده در صنایـع مختلـف از رویشـگاهها برداشـت میشـود ،امـا
بـرای تأمیـن نیـاز روزافـزون صنایع دارویـی و غذایی کـه خواهان
گیاهـان دارویـی با اسـتانداردهای کیفی مناسـب هسـتند و همچنین
بهمنظـور جلوگیـری از روند تخریبی رویشـگاههای طبیعی ،توسـعه
کشـت گیاهـان دارویـی ضرورتـی اجتنابناپذیـر اسـت .باتوجه به
اینکه بسـیاری از کشـورهای تولیدکننـده دارو و فراوردههای طبیعی
بهدالیـل مختلـف (مثـل محدودیت زمین یا شـرایط اقلیمـی) امکان
کشـت ایـن گیاهان را ندارند ،توسـعه کشـت در کشـوری مثل ایران
توجیـه بیشـتری پیـدا میکند.
نگاهـی بـه آمـار جهانـی سـطح زیـر کشـت گیاهـان دارویـی،
نشـان از رونـد افزایشـی دارد .برای مثال سـطح زیر کشـت گیاهان
دارویـی در چیـن از  153هزار هکتار در سـال  1990به  827هزار
هکتـار در سـال  2001و حـدود  3میلیـون هکتـار در سـال 2017
رسـیده اسـت .سـطح زیر کشـت گیاهان دارویـی در آمریـکا نیز از
 200هـزار هکتـار در سـال  1990بـه  622هـزار هکتـار در سـال
 2001رسـیده و در کانـادا از  40هـزار هکتار بـه  347هزار هکتار
در خلال همیـن سـالها افزایـش یافته اسـت.
بنـا بـر اظهـارات مهنـدس طهماسـبی ،معـاون امـور باغبانـی
وزارت جهـاد کشـاورزی ،هماکنـون بالـغ بـر  ۱۵۰هـزار هکتـار از
ل محمدی
اراضـی کشـور زیر کشـت گیاهان دارویـی ،زعفـران و گ 
قـرار دارد کـه در برنامـه اقتصـاد مقاومتـی ایـن میزان بایـد به ۲۸۴
هـزار هکتـار افزایـش یابد.
نگاهـــی بـــه آمـــار ســـالهای گذشـــته نشـــان میدهـــد کـــه
مجمـــوع ســـطح زیـــر کشـــت گیاهـــان دارویـــی (بـــا احتســـاب
گل محم ــدی و زعف ــران) از ح ــدود  107ه ــزار هکت ــار در س ــال
 1384بـــه حـــدود  142هـــزار هکتـــار در ســـال  93افزایـــش
یافتـــه و بنـــا بـــه اظهـــارات معـــاون وزیـــر در ســـال  96بـــه
 150هـــزار هکتـــار رســـیده اســـت .یعنـــی بهطـــور میانگیـــن
از ســـال  1384تاکنـــون بـــا وجـــود همـــه تالشهـــا بـــرای
افزای ــش س ــطح زی ــر کش ــت گیاه ــان داروی ــی ،س ــاالنه ح ــدود
 3ه ــزار و  500هکت ــار افزای ــش یافت ــه اس ــت .یک ــی از اه ــداف
س ــند مل ــی گیاه ــان داروی ــی مص ــوب ش ــورای عال ــی انق ــاب
فرهنگ ــی در س ــال  ،1392افزاي ــش س ــطح زي ــر كش ــت گياه ــان

دارويـــي و اســـانسدار بـــه  500هـــزار هكتـــار در افـــق 1404
اســـت کـــه اگـــر بـــا رونـــد فعلـــی پیـــش رویـــم رســـیدن بـــه
ایـــن هـــدف  100ســـال طـــول خواهـــد کشـــید!
حــال ســؤال اساســی ایــن اســت کــه چــرا ســرعت توســعه
کشــت گیاهــان دارویــی در کشــور بــا ســرعت مــورد انتظــار
برنامهریــزان پیــش نم ـیرود؟ در پاســخ ایــن ســؤال شــاید بتــوان
فهرســتی از مشــکالت مثــل کمبــود بــذر و نهــال اســتاندارد ،کمبــود
دانــش فنــی کشــت و تولیــد گیاهــان دارویــی ،ریســکپذیر
نبــودن کشــاورزان بــرای تولیــد محصــوالت جدیــد ،محــدود
بــودن نیــاز صنایــع داخلــی بــه مــواد اولیــه یــا نبــود ماشــینآالت
کشــاورزی مناســب و غیــره را برشــمرد؛ امــا واقعیــت ایــن اســت
کــه بــرای افزایــش ســطح زیــر کشــت ابتــدا بایــد بهصــورت
دقیــق مشــخص شــود بهمنظــور صــادرات گیــاه ،اســانس،
عصــاره و فراوردههــای نهایــی ( )end productچــه گیاهانــی
بایــد کشــت شــوند؟ طبیعتــ ًا اولویــت اصلــی عالوهبــر در نظــر
گرفتــن ســازگاری بــا شــرایط اقلیمــی ایــران ،داشــتن عملکــرد
تولیــد و مــاده مؤثــره مناســب ،بایــد تأمیــن نیــاز بازارهــای
خارجــی باشــد کــه ظرفیتــی بهمراتــب وســیعتر از داخــل کشــور
دارنــد .بهعبــارت دیگــر میتــوان گفــت بازارهــای داخلــی بــرای
مصــرف گیاهــان دارویــی بهصــورت ســنتی یــا عرقیــات گیاهــی
و داروهــا و فراوردههایــی کــه اکنــون در بــازار وجــود دارنــد،
اشــباع بــوده یــا در بهتریــن حالــت بــا همیــن افزایــش چنــد هــزار
هکتــاری ســطح زیــر کشــت ســاالنه ،نیازشــان برطــرف میشــود.
اگــر قــرار اســت ســطح زیــر کشــت افزایــش قابــل توجهــی یابــد،
بایــد بازارهــای خارجــی را هــدف قــرار داد.
بنابرایـن اولویـت بسـیار اساسـی تعییـن دو تا پنج گیـاه دارویی
مهم (اسـتراتژیک) برای توسـعه کشـت ،فـراوری و صادرات اسـت.
تـا ایـن اتفـاق نیفتد سـایر تالشهـا برای افزایش سـطح زیر کشـت
بیهـوده خواهـد بـود .بدیهی اسـت باتوجه بـه اینکه هر چـه فراوری
بیشـتری روی گیاهـان صـورت گیـرد ارزش افـزوده باالتـر میرود
بایـد بـه مـوازات افزایـش سـطح زیر کشـت بـا گیاهـان اولویتدار
تعییـن شـده ،صنایـع فـراوری آنها نیـز ایجاد شـود یا توسـعه یابد.
در مقـاالت آتی سـعی خواهم کـرد در حد وسـع اطالعاتی خود
پنـج گیـاه اولویـتدار مهم را برای توسـعه سـطح زیر کشـت معرفی
کنـم .گرچـه معتقدم بایـد جمعی از صاحبنظـران با در نظـر گرفتن
همـه جوانـب ،این امـر را به عهـده بگیرند.
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