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چرا میزان و انتشار د ی اکسید کربن یا همان گاز کربنیک )CO2( اهمیت ویژه ای د ر 
مطالعات و مباحث مربوط به تغییر اقلیم د ارد؟ این سؤالی است که ذهن برخی 
افراد د قیق و عالقه مند را به خود مشغول می کند. د ر بررسی های گسترد ه ای که 
توسط د انشمند ان و محققین انجام شد ه، ارتباط مستقیم تغییرات میزان غلظت 
د ی اکسید کربن و د مای محیط به اثبات قطعی رسید ه است. یکی از د الیل اصلی 
گرمایش کره زمین و افزایش د ما، مصرف بیش از حد سوخت های فسیلی و انتشار 
گازهای گلخانه ای و به ویژه د ی اکسید کربن به عنوان شاخص تشخیص د اد ه شد ه 
است. واحد مورد نظر برای بیان میزان غلظت گاز د ر محیط، بخشی از مولکول های 
 .)ppm: part per million( این گاز د ر یک میلیون مولکول هوای محیط است
کاهش میزان غلظت د ی اکسید کربن د ر اتمسفر د ر بازه های زمانی مختلف، سبب 
فراگیری سرمای بیش از حد و ممانعت از رشد گیاهان شد ه است. د رواقع این 
د وره های زمانی همان عصر یخ بند ان است. این موضوع بیانگر اهمیت وجود 
غلظت مطلوبی از د ی اکسید کربن د ر جو است که عاملی ضروری برای رشد 
گیاهان و اد امه حیات آنهاست. همچنین میزان انتشار د ی اکسید کربن به عنوان 
شاخص سالمت و پاکی هوای محیط زند گی مورد توجه است. نکته مهم د یگر 
شاخص  به عنوان  که  است  بسته  محیط های  د ر  د ی اکسید کربن  غلظت  میزان 
آلود گی یا پاک بود ن هوای آن محیط  شناخته شد ه و مورد ارزیابی قرار می گیرد. 
نکته قابل توجه د یگر افزایش میزان د ی اکسید کربن محیط، از طریق بازد م د ر 
 ppm تنفس است. معموالً هر فرد به طور متوسط د ر هر بازد م تنفس حد ود
50000- 35000 گازکربنیک وارد محیط می کند، چیزی بیشتر از 100 برابر 
آنچه د ر بیرون وجود د ارد. میزان غلظت د ی اکسید کربن د ر جو و بیرون از محیط 
بسته زند گی، د ر غلظت و د مای محیط بسته زند گی نیز اثر غیر قابل انکاری 
  )ASHRAE( د ارد. انجمن مهند سان گرمایش یخچال فریزر و تهویه هوای آمریکا
د ر مورد استاند ارد و میزان مجاز CO2 د ر محیط بسته، پیشنهاد کرد ه است که 
 650 ppm میزان گاز کربنیک د اخل محیط بسته نسبت به محیط آزاد بیشتر از
افزایش نیابد. اگر غلظت گاز کربنیک محیط ppm 380 د ر نظر گرفته شود، میزان 
مجاز 1030ppm = 650 + 380 است. این د ر حالی است که حد اکثر میزان 
مجاز CO2 د ر کارگاه صنعتی ppm 5000 است. د ر حالی که د ر د وران صنعتی، 
جو زمین غلظتی باالتر از ppm 300 از گاز CO2 را تجربه کرد ه بود، د ر سال 
2013 میالد ی میزان غلظت آن از مرز ppm 400 عبور کرد. البته این مناظره بین 
د انشمند ان وجود د ارد که آخرین باری که کره زمین این سطح از غلظت را تجربه 
کرد ه د ر د وران پلیوسن )2 تا 4/6 میلیون سال قبل( یا میوسن )10 تا 14 میلیون 
سال قبل( بود ه است که سطح آب د ریاها بین 18 تا 30 متر باالتر از سطح کنونی 
بود ه است ود ما 2 تا 3 د رجه باالتر از د وران قبل از صنعتی بود ه است . میزان 
متوسط غلظت CO2 د ر جو کره زمین د ر ماه می 2018 از  ppm 411 عبور کرد 
و این رکورد ی است که د ر 800 هزار سال گذشته بی سابقه بود ه است و براساس 
نظر د انشمند ان اثری فاجعه بار بر سالمت بشر خواهد د اشت . شایان ذکر است 
میزان غلظت د ی اکسید کربن د ر می 2019 میالد ی ppm 414/7 بود ه است.

اقتصاد مقاومتی، چالش رویکرد ها و 
سرنوشت منابع طبیعی کشور

د ر تصویری کلی، مشکالت و بحران های حاکم بر محیط های طبیعی بیشتر ریشه د ر برنامه های 
توسعه کشور و نگرش مد یریتی حاکم بر آن د ر پنج د هه گذشته د ارد و پیگیری رد پای این 
بحران ها د ر خود محیط های طبیعی خطا و انحرافی است. افزایش جمعیت، عد م موفقیت د ر 
تولید ثروت، وجود اقتصاد د رون گرا، منابع محور و وابسته به نفت، معد ن، زمین و آب، توسعه 
مصرف گرایی وابسته، وجود سیاست جغرافیایی فراتر از ظرفیت تولید  ملی و از همه مهم تر 
ناد ید ه گرفتن ظرفیت محد ود پاید ار بوم شناختی محیط های طبیعی از نظر تولید آب، شکنند گی، 
حساسیت رویشگاهی و تنوع زیستی، متغیرهایی هستند که زمینه پید ایش این ابرچالش ها 
را فراهم کرد ه یا نقش مهمی د ر تشد ید آثار آنها د ارد. با وجود تد وین و اجرای شش برنامه 
توسعه ای، بعد از پیروزی انقالب اسالمی، د ر عمل تنها یک رویکرد اقتصاد ی د رون گرا، نازایا و 
وابسته به منابع طبیعی و شاید تحت تحریم های شد ید و ناخواسته بر کشور تحمیل و پیگیری شد ه 
است. این رویکرد، سبب افزایش آسیب پذیری د ر برابر شوک های خارجی و د اخلی و کاهش 
ظرفیت انعطاف پذیری ساختار اقتصاد ی کشور شد ه است. د ر حالی که با توجه به محد ود یت ها 
امکان پیگیری راهبرد و رویکرد توسعه ای کارآمد تری نیز وجود د اشت. د ر ایران اقتصاد مقاومتی 
با اقتصاد د رون گرا و منابع محور عجین یا حتی متراد  ف شد ه است. به طوری که برد اشت اولیه این 
است که با تکیه بر منابع طبیعی می توان نیاز ملی را تأمین کرد و وابستگی به اقتصاد جهانی را به 
حد اقل رساند. ماحصل این تفکر، وابستگی به فروش نفت، تأکید اغراق آمیز بر اهمیت اقتصاد ی 
معاد ن کشور و فشار مضاعف بر بخش کشاورزی برای اشتغال زایی و تأمین معیشت بود ه است. 
شکل گیری ابرچالش هایی مانند شکنند کی د ر مقابل پد ید ه تغییر اقلیم، بحران آب، تغییر کاربری 
عرصه های طبیعی، انقراض گونه ها و فرسایش تنوع ژنتیکی، بیابان زایی، ظهور پد ید ه های گرد 
و غبار، سیل، فرسایش آب و خاک و د رنهایت زوال اکوسیستم ها ناشی از حاکمیت این نوع 
رویکرد د ر برنامه کالن توسعه و اقتصاد ی کشور است. د رواقع اقتصاد مقاومتی را می توان د ر 
ظرفیت سازی یا باال برد ن پاید اری اقتصاد ملی جستجو کرد. د ر تجربه های جهانی از مکانیسم 
افزایش انعطاف پذیری اقتصاد )Economic Resilience( یا اقتصاد منعطف به جای رویکرد 
ایرانی اقتصاد مقاومتی )Resistance Economy( استفاد ه می کنند. بد ون توجه به تفاوت ها د ر 
نگرش و اهد اف سیاسی، د ر اهد اف اقتصاد ی، این د و رویکرد به هم نزد یکند.د ر هر د و رویکرد 
حفظ پاید اری اقتصاد، افزایش انعطاف و ظرفیت بازسازی سریع د ر برخورد با شوک های 
خارجی و د اخلی از اهد اف اصلی محسوب می شوند. ولی تفاوت اساسی این د و رویکرد د ر 
مکانیسم و به کارگیری نوع ابزار است، د ر نگاه جهانی با تکیه بر د اشته های علم اقتصاد، راهبرد 
و سیاست های تجربه شد ه اقتصاد ی، مالی و بانکی را مورد توجه قرار می د هند. ابزاری چون 
حفظ روند رشد اقتصاد )تولید ثروت(، تقویت پس اند از ملی، ظرفیت سازی و تشکیل سرمایه 
به کار گرفته می شود، برعکس د ر ایران، شناسایی منابع و مصرف آنها د ر برخورد با شوک های 
وارد شد ه بر اقتصاد کشور، رویکرد  محوری است. مثال روشن د ر تبیین این رویکرد توجه به 
مد یریت منابع ارزی حاصل از استخراج و فروش نفت د ر یک د وره هشت ساله از سال 1384 
الی 1392 است، با توجه به افزایش قیمت هر بشکه نفت تا 110 د الر، براساس اعالم اوپک، 
طی هشت سال ریاست  جمهوری آقای احمد ی نژاد، کشور از طریق صاد رات نفت بیش از 
578  میلیارد  د الر د رآمد د اشته است. حتی بعضی از صاحب نظران اقتصاد ی این عد د را باالی 
700 میلیارد د الر اعالم می کنند. اگر این د رآمد نفتی که یک فرصت تاریخی برای ایران بود، 
با استفاد ه از تجارب جهانی و از طریق تقویت پس اند از ملی یا سرمایه گذاری د ر زیرساخت ها 
برای تولید ثروت صرف مقاوم سازی اقتصاد کشور می شد، بد ون ترد ید د ر سال های بعد، قد رت 
انعطاف پذیری اقتصاد ایران را د ر مقابل شوک های مختلف سیاسی و اقتصاد ی تضمین می کرد، 
ولی متأسفانه د ر عمل با افزایش هزینه های د ولت از یک سو و ایجاد جامعه مصرفی وابسته 
از سوی د یگر، یک اقتصاد منابع محور و بسیار شکنند ه شکل گرفت. البته باید اذعان کرد د ر 
پنجاه سال گذشته و به د نبال ورود ارز حاصل از فروش نفت د ر اقتصاد کشور، رفتار تمام 
د ولت ها کم وبیش به همین روال بود ه است. این زیاد ه روی د ر مصرف منابع د ر سایر بخش های 
اقتصاد ی چون صنعت، معد ن و کشاورزی هم رایج است و نتیجه ابتد ایی آن تغییر کاربری اراضی 
رویشگاه های طبیعی کشور و بحران آب است. بنابراین زوال رویشگاه های طبیعی و زیاد ه روی 
د ر مصرف آب، کشور را با چالش های محیط زیستی نظیر بیابان زایی، تولید گرد و غبار و سیل 
مواجه کرد ه است، این چالش ها نه تنها کمکی به مقاوم سازی اقتصاد کشور نکرد ه، بلکه آن را 

بیش از پیش متزلزل کرد ه است.
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