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پیش بینی های افزایش دما براساس 
ar6 در IPCC سناریوهای

مجمع بین الدول تغییر اقلیم )IPCC( از ابتدای تأسیس در سال 1988 تاکنون پنج 
گزارش ارزیابی وضعیت تغییر اقلیم در جهان را منتشر کرده است. اولین گزارش 
ارزیابی )FAR( در سال 1990 منتشر شد که در پی آن کنوانسیون تغییر اقلیم در 
سال 1992 پیشنهاد شده و مورد تصویب و تأیید کشورها قرار گرفت. دومین 
گزارش ارزیابی )SAR( در سال 1995 منتشر شد که براساس آن پروتکل کیوتو 
در سال 1997 ارائه شده و مورد تصویب قرار گرفت. سومین گزارش ارزیابی 
)TAR( در سال 2001 و چهارمین گزارش )ar4( در سال 2007 انتشار یافتند. مجمع 
بین الدول تغییر اقلیم، گزارش های سه گروه کاری از پنجمین ارزیابی )ar5( خود را 
در سال های 2013 و 2014 منتشر کرد. براساس هشدارهای ارائه شده در این 
گزارش ها، سران کشورها با حساسیت بیشتری به موضوع تغییر اقلیم و افزایش دما 
توجه کردند. آنها در نشست پاریس در سال 2015، بر کنترل افزایش دما به میزان 
1/5 درجه سلسیوس در مقایسه با دوران قبل از صنعتی شدن، توافق کردند. فرایند 
تهیه ششمین ارزیابی جهانی تغییر اقلیم )ar6( که هم اکنون در حال انجام است، قرار 
است گزارش های خود را در سال 2021 ارائه کند و در نظر دارد گزارش سنتز خود 
را نیز تا سال 2022 انتشار دهد. گزارش سنتز توسط کنوانسیون تغییر اقلیم تحت 
موافقت نامه پاریس به اولین سهام جهانی در سال 2023 ارائه خواهد شد. آنچه در 
این گزارش ها ارائه می شود بر دو مبنا استوار است: اول، مشاهدات تغییرات عوامل 
و عناصر اقلیمی توسط دستگاه ها و سیستم های ثبت کننده داده و استناد به انتشارات 
داوری شده توسط دانشمندانی که در نقاط مختلف دنیا یافته های پژوهشی خود را 
منتشر کرده اند؛ دوم، خروجی های حاصل از مدل هایی که مبتنی بر سناریوهای مورد 
توافق پیش بینی شده است. مهم ترین عامل اثرگذار در تغییرات اقلیمی با منشأ انسانی 
مخصوصاً در افزایش دما، انتشار گازهای گلخانه ای نام برده می شود که مهم ترین 
آنها دی اکسیدکربن است. آنچه در پنجمین ارزیابی جهانی تغییر اقلیم در ارتباط با 
سناریوها و پیش بینی ها توسط گروه کاری اول، مبانی علوم فیزیکی، مطرح شده 
است که می تواند چراغ راه تهیه ششمین ارزیابی شود، شامل چهار گزینه تراکم غلظت 
گاز است که به RCP  شناخته می شوند. وقتی گزارش های چهارم و پنجم از زاویه 
تفاوت سناریوها مورد بررسی قرار می گیرند در این میان نکته حائز اهمیت تشابه 
بسیار باالی پیش بینی های این گزارش ها است )IPCC, 2013(. درصورتی که میزان 
انتشار دی اکسیدکربن )CO2( در حد صفر باشد، مقدار دمای سطحی تقریباً ثابت 
می ماند. بسته به نوع سناریو، حدود 15 تا 40 درصد از کربن انتشار یافته تا حدود 
هزار سال در اتمسفر باقی می ماند. هر نوع هدف گذاری در کنترل دما به مفهوم حداکثر 
تراکم دی اکسیدکربن است. این موضوع کامالً فیزیکی بوده و به مشکل گردش کربن 
مربوط می شود. با توجه به انتشار گازهای گلخانه ای به جز دی اکسیدکربن، گرمایش 
RCP بزرگ تر از انتشار فقط دی اکسیدکربن است. هر تن دی اکسیدکربن منتشرشده، 
به همان میزان باعث گرمایش می شود و مهم نیست در چه وقت و در کجا انتشار یافته 
 RCP است. برای محدود کردن دما به میزان کمتر از 2 درجه سلسیوس، چنانچه در
2/6 مطرح شده است، باید میزان مجموع انتشار در مقایسه با قبل از صنعتی شدن به 
کمتر از  PgC 790  محدود شود. تا سال 2011 میزان PgC 515 انتشار یافته است.
IPCC, 2013. Climate Change 2013: The Physical Science Basis, 

Working Group I contribution to the IPCC Fifth Assessment report. 
Projections of climate change, Climate sensitivity, cumulative
carbon, Reto Knutti, CLA chapter 12.
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حاکمیت قانون، بستر توسعه پایدار
یک  شکل گیری  اصلی  عنصر  مردم،  حاکمیت  با  همراه  قانون  حاکمیت 
تعیین  در  قانون  گونه جوامع،  این  در  است.  پیشرفته  و  توسعه یافته  جامعه 
به عنوان  حاکمیت  با  جامعه  و  جامعه  با  فرد  فرد،  با  فرد  ارتباطات  نحوه 
فصل الخطاب عمل می کند. منشأ قانونگذاری، فرایند تدوین قانون و عملیاتی 
 کردن حاکمیت قانون یکی از دغدغه های همیشگی متفکران، نظریه پردازان و 
نخبگان درطول عمر کوتاه تمدن بشری در راستای تکامل جوامع بوده است. 
در این مدت کوتاه، چنان تحول و تکاملی در آن اتفاق افتاده که می توان 
به استناد شاخص های قانونمندی و درجه حاکمیت قانون، جوامع مختلف را 
از هم تفکیک، متمایز و درجه بندی کرد. پس از نهضت مشروطه، درطول 
یک قرن گذشته، موضوع حاکمیت قانون به اندازه مفهوم دموکراسی و آزادی 
آن طور که شاید و باید در مقیاس نظریه پردازی، فرهنگ سازی، ساختاری، 
فرایند  در  است.  نگرفته  قرار  توجه  مورد  نظارت  و  تحلیل  عملیاتی شدن، 
مبارزاتی مردم ایران در صد سال گذشته، آن قدر که پیگیری حاکمیت مردم 
به طور  قانون  بود، مفهوم حاکمیت  با دموکراسی و آزادی مورد وفاق همه 
جد مورد کنکاش نبوده است. پرداختن به حاکمیت مردم و آزادی جز از 
بستر حاکمیت قانون نمی گذرد. با اینکه مفهوم حاکمیت قانون ابتدا به ساکن 
ساده و قابل  فهم به نظر می رسد، ولی درک آن، امکان عملیاتی شدن، دوام 
و پایداری آن به عمق درک و باور تک تک افراد یک جامعه بستگی دارد. 
انتظار قانونمند  بودن، فراقانونی فکر نکردن و فراقانونی عمل نکردن تنها از 
طرف حاکمیت و نه مردم راه به جایی نمی برد. بنیاد یک دولت قانونمند را 
یک جامعه قانونمند می سازد و همین طور، حاکمیت قانونمند یک دولت به 
شکل گیری یک جامعه قانون مدار منجر خواهد شد. در جوامع توسعه یافته، 
می شوند  محسوب  جامعه  نام  به  ماتریس  یک  متغیرهای  از  دولت-ملت 
متعهد هستند.  قبال هم  تأثیر می پذیرند و در  تأثیر می گذارند و  بر هم  که 
حاکمیت قانون از طریق رشد اعتماد عمومی و فردی، برقراری عدالت نسبی 
ثبات  و  می کند  فراهم  را  ثبات جامعه  زمینه  دولت-ملت  کردن  و جوابگو 
جامعه نیز از ضرورت های اولیه رشد و توسعه است. فعالیت های اقتصادی، 
عدالت محور  و  پایدار  باثبات،  جامعه  یک  در  هنری  و  فرهنگی  سیاسی، 
حرکت های  قانونمند،  جامعه  یک  در  می کند.  طی  را  رشد  و  تحول  مسیر 
نیز رفتار متمدنانه و متعهدانه  فراقانونی از حاکمیت متصور نیست و مردم 
بر  مبتنی  پیشرفته  به وجود آمدن یک جامعه توسعه یافته  این شروع  دارند. 
پذیرش حاکمیت مردم و عنصر آزادی است. آیا وجود آزادی در جامعه ای 

با پایه ای ضعیف در قانونمندی قابل تصور است؟
اگر پیگیری خواسته ها، اهداف، آمال و آرزوهای فردی و اجتماعی در 
کوتاه مدت  جامعه  عنوان  مطمئنًا  بیفتد،  اتفاق  قانون  حاکمیت  باثبات  بستر 
و کلنگی زیبنده ایران نخواهد بود. پذیرش سیستم قانونگذاری در جوامع 
از  یکی  اگر  بنابراین،  است.  قانون  تغییرپذیر  ذات  پذیرش  به منزله  بشری 
تغییر در چهارچوب حاکمیت  این  باشد و  قانون  تغییر در خود  خواسته ها 
لنگرگاه  بر  متکی  قانون  متن  در  تکامل  و  تحول  بیفتد، ضمن  اتفاق  قانون 
باثبات تر پیدا می کند و این مسیر  نیز وضع  باثبات حاکمیت قانون، جامعه 

واقعی تحول و توسعه یک ملت است.



97 طبیعت ایران/ جلد 3، شماره 3، پیاپی 10، مرداد- شهریور  1397

5 گیاه دارویی راهبردی کشور و روش های توسعه آنها، بخش پنجم
اشتغال زایی، ارزآوری و ایجاد ارزش افزوده با فراوری گشنیز  

گشنیز یکی از گیاهان خوراکی و دارویی است که از نظر سطح زیر کشت 
در ایران )حدود 7 هزار هکتار( بعد از زیره و حنا قرار دارد. این گیاه که 
بومی جنوب غرب آسیا و غرب تا شمال آفریقا است به طور گسترده ای 
در خاورمیانه، منطقه مدیترانه، هند، آسیای جنوبی، آمریکای التین، چین 
و آفریقا مورد مصرف قرار می گیرد. وجود بازارهای خارجی و صادرات 
بخش عمده گشنیز تولیدی کشور، یک مزیت نسبی برای این گیاه دارویی 

محسوب می شود.
گشنیز به میزان فراوان در تهیه غذاها مورد استفاده قرار می گیرد و 
عالوه بر ایجاد طعم و بوی مطبوع، ارزش غذایی باالیی نیز دارد.  میوه 
گشنیز یکی از مهم ترین منابع اسانس در صنایع داروسازی و آرایشی 
و بهداشتی است. تخم گشنیز هم دارای اثر ضدمیکروب و درد و نفخ، 
ضداسپاسم، مقوی معده، محلل غذا، اشتهاآور، ضددرد سینوزیت، درد 
گوش، چشم و دندان است. در طب قدیم برای سردرد، سینه درد، سرفه 
و آسم، مورد استفاده قرار می گرفته است. برگ گشنیز بیشتر به صورت 
تازه، یکی از پرطرف دارترین سبزیجات است. در ترکیب برگ و دانه های 
این گیاه، مواد معطری با خاصیت اشتها آوری وجود دارد که در تهیه انواع 
غذاهای گوشتی و لبنی مثل همبرگر، بیفتک، پیتزا، ماست و پخت بعضی 

نان ها و شیرینی ها استفاده می شوند.
   گشنیز حاوی ویتامین A ،C ،B6، آهن، منیزیم، کلسیم، پتاسیم و 
فیبر است. گشنیز به عنوان سبزی کاهش دهنده قند خون شناخته شده است 
که این کار را با تحریک ترشح انسولین انجام می دهد. این تأثیر به حدی 

است که آن را گیاه ضددیابت نیز می نامند.
براساس آمار سال 1394، از 5 هزار هکتار سطح زیر کشت گیاه 

گشنیز در کشور، بیش از 3 هزار و 500 هکتار آن، به شهرستان نهاوند 
اختصاص داشته که بر آن اساس از 7 هزار و 400 تن تولید گشنیز کشور 

نزدیک به 6 هزار تن در نهاوند تولید و صادر شده است.
بنابر اظهارات مدیر جهاد کشاورزی نهاوند، محصول گشنیز یکی از 
کشت های کم آب بر بوده که با هزینه ای اندک تولید می شود. این گیاه به دلیل 
صادرات پرسود به دو روش پاییزه و بهاره در نهاوند کشت  شده و تمام 
مراحل آن به صورت مکانیزه انجام می پذیرد و به طور متوسط از هر هکتار 

2 هزار و 300 کیلوگرم برداشت می شود.
بیش از 95 درصد گشنیز تولیدی کشور به صورت خام به خارج از 
کشور ازجمله پاکستان، آلمان، امارات متحده عربی و تعدادی دیگر از 
کشورهای آسیایی و اروپایی صادر می شود. نبود هر گونه فراوری روی 
این محصول باعث می شود سود سرشار آن نصیب دیگر کشورها شود. از 
درآمد ناشی از صادرات گشنیز، به دلیل وجود دالل ها و واسطه ها معمواًل 

کمترین مبلغ به کشاورز و تولیدکننده می رسد. 
از گشنیز می توان فراورده های غذایی زیادی تهیه و عالوه بر مصرف 
در بازار داخل، به خارج از کشور نیز صادر کرد. برای مثال یکی از این 
محصوالت نقل گشنیزی است که در چندین کارگاه قدیمی با کیفیت، طعم 

و عطر باالیی در استان همدان تولید می شود و قابلیت صادرات دارد.
برای توسعه این گیاه دارویی و ایجاد ارزش افزوده و ثروت از آن 
الزم است فراوری و تهیه محصوالت دارویی و غذایی مختلف از آن در 
دستور کار قرار گیرد. حمایت از ایجاد کارخانجات فراوری گشنیز و تهیه 
محصوالت مطابق با استانداردهای جهانی باعث توسعه کشت، اشتغال زایی 

و ایجاد ارزش افزوده مناسب خواهد شد. 
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