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آیندهپژوهی تهدیدهای نظامی – امنیتی ناشی از تغییر اقلیم در
ایران؛ با استفاده از روش چرخ آینده
*1

احدرضایانقیهباشی

علیاصغرپورعزت
3
محمدرضاحافظنیا


2

چکیده
تغییراقلیمیکیاز 15چالشهزارهآیندهجهانویکیاز 7چالشاصلیآیندهایراناست.هیات
بینالدولیتغییراقلیم  بادرنظرگرفتنسهپیشراناقلیمی،چهارسناریومحتملتاسال2100ارائه

کردهاستکههرکدامازاینسناریوهاشاخصهایاصلیتغییراتاقلیمیهمچوندماوبارشرا

امادرخصوصپیامدهایمختلفاینتغییراتدرنقاطمختلفجهانپژوهشهای

توصیفمیکنند ،

اندکیصورتگرفتهاست.تغییراقلیمدر 20سالگذشتهدرایرانپیامدهایمخرببسیارزیادیبه
همراهداشتهاست.ایرانباواقعشدندرکمربندنیمهخشکجهان،دردودههگذشتهباخشکسالی،
بحران ریزگردها ،تشدید مهاجرت ،سیل ،آلودگی هوا ،نشست زمین ،گرمای شدید ،سرمای شدید،
بینیهایمختلفحاکیازتشدیداین
ایو...مواجهشدهاستوپیش 


منطقه
درگیریونزاعمحلی–
پیامدها در آینده است .این پیامدها میتوانند ابعاد مختلف زیستمحیطی ،سیاسی ،اقتصادی،
اجتماعیونظامی–  امنیتیداشتهباشند.دراینپژوهشدرپاسخبهاینپرسشکهدر 30سال
هاهستند؟بابهکارگیری


امنیتیمنبعثازتغییراتاقلیمیدرایرانکدام
آینده،پیامدهاینظامی–
هایخبرگیوجلساتذهنانگیزی ،چندینپیامدوتهدید


روشچرخآیندهوتلفیقاینروشباپنل
نظامی– امنیتیدراینحوزهموردشناساییقرارگرفتهاست.مهمتریناینپیامدها.1:تهدیدامنیت
مرزیتحتتاثیرمهاجرت.2،امنیتاجتماعیتحتتاثیربیکاریوافزایشحاشیهنشینیمهاجران،
  .3آشوب داخلی تحت تاثیر فشارهای اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی به مردم .4 ،درگیری خارجی
تحت تاثیر حوزههای آبی مشترک و  .5تحمیل هزینههای سنگین اقتصادی تحت تاثیر تخریب
زیرساختهاینظامی–امنیتیبهنیروهاینظامیاست .

واژههای کلیدی
آیندهپژوهی ،چرخ آینده ،تغییر اقلیم ،پیامدهای نظامی  -امنیتی،

آیندهپژوهیدانشگاهتهران،مدرسدانشگاهپیامنور،تهران،ایران
-1کاندیدایدکتری 
-2استادگروهمدیریتدولتیدانشگاهتهران.
-3استادگروهجغرافیایسیاسیدانشگاهتربیتمدرستهران.
*نویسندهمسئول Email:ahad.rezayan@ut.ac.it:
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مقدمه
گلخانهای و تغییر کاربری اراضی ،موجب

گرمایش جهانی ناشی از افزایش غلظت گازهای 
فراسنجهای اقلیمی ایران شده است.افزایش دما ،کاهش بارش و افزایش

تغییرات آشکاری در 
پدیدههایمخربجویی-اقلیمیدرکشوربهویژهدردودههاخیر،ازآنجمله
رخداد 

فراوانی
هستند .در  49سال اخیر ( )1347-1395میانگین دمای کشور با شیبی حدود  0/4درجه
ایستگاههای کشور ،نرخ افزایش دمای کمینه تا

سلسیوس بر دهه افزایش یافته است.در برخی 
4برابربیشازنرخافزایشی دمایبیشینهبهثبترسیدهاست.اینوضعیتدر کالنشهرهای
رو به توسعه همچون تهران ،اصفهان و شیراز به سبب شکلگیری پدیده جزیره گرمایی بارزتر
دادههایدماییثبتشدهدر33ایستگاهسازمانهواشناسیکشورکهدارایآمار
است.بررسی 
بلندمدت هستند نشان از روند گرمایش معنی دار در دوره  54ساله ()1340-1393دارد.در
ایستگاهها،گرمتریندمایکمینهافزایشمعنیداریداشتهاست.در39و73درصد

۸۸درصد
معنیداری به ترتیب در روزهای یخبندان (دمای کمینه زیر صفر
ایستگاهها ،روند گرمایش  

حارهای(دمایبیشینهبیشاز20درجهسلسیوس)رخدادهاست.
شبهای 
درجهسلسیوس)و 
شبانهروزی دما (اختالف بین دمای بیشینه و کمینه)با آهنگ  1/95درجه
همچنین ،تفاوت  
سریعتردمای کمینهنسبتبهدمایبیشینه در
مییابد کهباافزایش 
سلسیوسبر دهه کاهش 
ایستگاههایکشورسازگاراست(سازمانهواشناسیکشور .1)1396:

میلیمتربردههدارد.بارش
تغییراتبارشدردورهموردبررسینشانازکاهشآنباشیب 11
معنیداری کاهش یافته است.افزون بر این ،تبخیر و
در شمال غرب و غرب کشور به شکل  
میلیمتر بر دهه افزایش یافته است.از سال 13۸4
تعرق پتانسیل (نیاز آبی بالقوه)با شیب   54
دههای کشور منفی بوده و از آن زمان تاکنون کشور با خشکسالی
تاکنون نمایه خشکسالی  
انباشت شده مواجه بوده است.تعداد ساعات آفتابی به طور میانگین  11ساعت بر سال افزایش
یافته است.میانگین سرعت باد در بسیاری از نقاط کشور بویژه در شهرهای بزرگ ،عالوه بر
نوسانات شدید دارای روند کاهشی نیز بوده است.اثرات گسترش شهرها و ساخت و سازها بر
کاهشسرعتبادوسایرپارامترهایاقلیمیآشکاراست.چشماندازتغییراقلیمکشورتاانتهای

 -1اینگزارشباهمکاریدفترملیتغییراتآبوهواییتهیهشدهاستوگزارشنهاییبانامسازمانهواشناسیمنتشر
شدهاست .
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1

بینالدولی تغییر اقلیم در
قرن  21میالدی با استفاده از سناریوهای گزارش پنجم هیات  
سازمانهواشناسیکشورشبیهسازیشدهاست (جعفری .)100-30:1394:
بهاستثنایسناریویخوشبینانهتغییراقلیمدرسهسناریویدیگر،میانگینبارشازمدیترانهتا
مییابد.درصورتعدمپایبندیکشورهابهتوافقنامهسال2015تغییراتآب
افغانستانکاهش 
و هوایی پاریس ( ،)COP 21کاهش بارش در غرب ایران تا  20درصد و در سوریه ،اردن،
بخشهاییازشرقایراننیزتا20درصد
فلسطینوعراقتا30درصدخواهدبود.افغانستانو 
کاهش بارش را تجربه خواهند کرد .کاهش بارش و خشکسالی از دهه  2050در مقایسه با
وضعیت فعلی ،تشدید خواهدشد.در صورت عدم پایبندی به توافقنامه پاریس ،میانگین دمای
کشورحدود2/5ودرصورتپایبندیبهآن1/3درجهسلسیوسنسبتبهدوره19۸6-2005
منطقهای بیشترین کاهش بارش به ترتیب در منطقه زاگرس و شمال

مییابد.از نظر 
افزایش  
غربرخخواهدداد.منطقهزاگرسعالوهبربیشترینکاهشبارشبابیشترینافزایشدمانیز
مواجه خواهد شد .تنها منطقهای که احتمال افزایش بارش در آن وجود دارد ،جنوب شرق
بارشها در این منطقه به صورت ناگهانی و سیل آسا خواهد بود.شرایط
کشور است .ولی رفتار  
مطالبهگری

میکند که ایران ضمن حضور فعال در توافقنامه پاریس ،
اقلیمی فوق الذکر ایجاب  
خودبرایتبعاتیکهگرمایشجهانیدرکشورایجادکردهاستراازجامعهجهانیداشتهباشد
(امیری.)35:1395،
بارشهای
گرمایش جهانی پیآمدهایی مانند افزایش رخداد مخاطرات جوی -اقلیمی ،وقوع  
سنگین و غیرمترقبه (علیرغم کاهش کلی میانگین بارش) ،افزایش رخداد طوفان ،کاهش
گونههای
عملکرد محصوالت زراعی و باغی ،کاهش امنیت غذایی ،حذف یا جایجایی برخی  
جانوری و گیاهی ،افزایش انواع بیماریهای انسان ،دام و گیاه ،کاهش تنوع زیستی و موجودات
دریایی ،کاهش چشمگیر پهنههای اقلیم مرطوب و افزایش اقلیم خشک کشور ،افزایش روند
بیابانزایی ،کاهش کیفیت شاخص زیست اقلیمی و کم رونق شدن گردشگری ،افزایش

بیماریهای مناطق گرمسیری مانند ماالریا ،افزایش ریسک سرمایه گذاری در بخشهای

بیاعتمادی به برنامه ریزی و بودجه ساالنه و
کشاورزی ،افزایش هزینه حوادث غیرمترقبه  ،
همچنین افزایش مهاجرت از مناطق در معرض مخاطرات اقلیمی را در کشور به دنبال خواهد
داشت(رحیمیوهمکاران .)1392،

)IPCC (Intergovernmental panel climate change
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پیشینه تحقیق
امنیت در فارسی به معنی ایمن شدن ،در امان بودن ،بی بیمی (معین)354:1371 ،ایمنی،
میآید که امنیت باید دارای دو
آرامش و آسودگی است (عمید.)275:13۸4 ،از این معانی بر  
بعد متفاوت باشد :بعد سلبی و بعد ایجابی .امنیت در بعد سلبی عبارت از :فقدان هر گونه
بینالمللیباشدوهمچنین دربعدایجابیبهمعنای
منطقهایو 

تهدید ،کهدارایمنشأداخلی ،
میبرد،
حادثهای که آرامش را از بین  

مصون بودن از تهدید و خطر مرگ ،بیماری ،فقر و هر 
فعالیتهای حمایتی و حفاظتی از

میباشد.در دانشنامه آکسفورد امنیت به معنای «مجموعه 

یک کشور ،ساختار و شخص ،در مقابل حمالت و تهدیدها تعریف شده است» (فرهنگ
بینالملل در تعریف امنیت تنها به یک جمله
آکسفورد:13۸7 ،ص .)1372در دانشنامه روابط  
بسندهگردیدهاستوآن«حفاظتدربرابرصدمات»است(گریفیتس.)101:13۸۸،برخالف
قابلتوجهی در تعریف
بینالملل مدخل  
این تعاریف کوتاه و اغلب بسیار کلی ،در فرهنگ روابط  
و توصیف امنیت آورده شده است.در این فرهنگ امنیت اصطالحی است که بر فقدان تهدید
میتواند اساساً مطلق باشد یعنی
ارزشهای نادر داللت دارد ،از این روی امنیت  
نسبت به  
میتوان گفت:آزادی و رهایی از همه تهدیدها و این در واقع معادل امنیت کامل است.از نظر

بینالملل پذیرفته شده است
تجربی امنیت اصطالحی نسبی است و در حوزه تحقیقاتی روابط  
کهاینمفهومبرحسببیشوکم،بجایهمهیاهیچتحلیلشود(ایوانزونونام.)742:13۸1،
دستهبندیمفهومامنیتدرگذرزماننشاندادهشدهاست 
درجدولشماره 1
دستهبندیمراجعامنیتیدرگذرزمان 
جدول -1
گفتمان امنیتی حاکم

انواع جوامع انسانی در طول تاریخ

مرجع امنیت در این جوامع

جوامع شکاری
(خلیلی( .)742 :1384،تاجیک.)377:117 ،

شخص
). (Snyder, 1976: 27

گفتمان سنتی
(خلیلی.)7-29 :1383 ،

جوامع شبانی – کشاورزی
(گیدنز( ،)68 :1381 ،دورانت)29 :1370 ،

قبیله ).(Finer,1997: 66-63

گفتمان سنتی
(خلیلی.)7-29 :1383 ،

جوامع فئودالی
(بلوخ( ،)1363 ،بوزان.)323-357 :1389 ،

دولت -ملتها و امپراتوریها
(غرایاق زندی.)743 :1387 ،

گفتمان مدرن
).Thompson, 1991

جوامع صنعتی
)Held, 1995: 33
.

فرد و اجتماعات انسانی
.(Bretherton, 1996: 137)138

گفتمان فرا مدرن
(Goucha, 2008: 150).115

منبع:رضایان 1392،

تغییراقلیمبهمثابهتهدیدیامنیتیبخصوصدرحوزهنظامیازسویبسیاریازصاحبنظران
محلبحثواختالفاست.آنهابامطرحکردنمفهوممضیقوسنتیازامنیت،معتقدندتهدید
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امنیتیتهدیدیاستکهازطرفیکیاتعدادیازکنشگرانبیرونیوباتوسلبهابزارهای
جنگی علیه  سرزمین ،دولت ،مردم و حاکمیت یک کشور صورت گیرد .در این نوع نگاه،
پیامدهایاقلیمیبهصورترخدادهایطبیعینگریستهمیشوندکهخساراتناشیازآنهاقادر

گرایانونظریهپردازانمکاتبامنیتی


بهتهدیدچهاررکناصلیکشورنیستند.درنگاهنوواقع
بخصوصمکتبامنیتیکپن هاگ،امنیتملیتنهابهواسطهعاملنظامیتهدیدنشدهودر
نوعتهدیددیگرکهمیتوانندمنشاداخلییاخارجیداشتهباشند

کنارتهدیدهاینظامی 4
برشمردهمیشوندکهعبارتنداز:تهدیدهایاقتصادی،تهدیدهایاجتماعی،تهدیدهایسیاسی

و تهدیدهای زیستمحیطی ( .)Buzan, Waever,2003:102بری بوزان از نظریهپردازان
پیشرو در مطالعات امنیتی معتقد است تهدیدهای مطرح شده در هر کدام از این حوزهها،
قادرندامنیتملیرابهچالشکشیدهومسئلهایامنیتیبهوجودآورند.باارائهتفسیریتقریبا

موسعازامنیتازسوینظریهپردازاننوواقعگرایی ،مفهومامنیتزیستمحیطی،واردادبیاتِ

امنیت ملی و امنیت انسانی شد و در حال حاضر پژوهشهای بسیار زیادی در این خصوص
نگاهویژهایبهاینمفهوم

المللیوکشورهایعضواینسازمانها


هایبین

انجامگرفتهوسازمان
بندیهای مربوط به امنیت زیستمحیطی مورد
دارند .بحث پیامدهای تغییر اقلیم ،در دسته 
بحثوبررسیقرارمیگیرد( .)Buzan,1998:150

جدول-2مهمترینمکاتبامنیتی
ردیف 

ناممکتب 

خالصهگزارهها 


1

مکتب
آمریکایی
امنیتملی 

به وسیله جامعه شناسان و دانشمندان علوم سیاسی آمریکایی در پاسخ به
نیازمندیهایآمریکاپسازپایاناستراتژیانزواگرایانهدرآنکشورشکلگرفت.
نظریهپردازانآمریکایی،مدلهایامنیتملیرادر راستایمنافعجهانغربو

بیشتر آمریکایی گرفته و عدمه استراتژیهای ناتو در مقابل بلوک شرق در این
مکتبتدوینشدهاست .

2

مکتب
انگلیسی
امنیتملی 

بنابر سنت جامعهشناسان انگلیسی بیشتر بر ابعاد تاریخی امنیت توجه میکند.
بافتتاریخی،انسجامملی،پیوندگروههایقومیواجتماعیبامقیاسملیهویتو

روشهاینرمافزارانهوفرهنگیدرامنیتملیاهمیتدارند .


3

مکتب
کپنهاگ 

بهدنبالقواعدوقوانینبینالمللیاستوبهعنوانسنتتحلیلیدرتوسعهروابط
المللدرابعادقارهایاروپایغربینقشقدرتمندیداشتهاست.اینمکتبکه


بین
بهواسطهمکانبنیانگذارانآنبهمکتبکپنهاگشهرتیافتهاستبیشترازمنظر
حقوق بینالملل و وابستگی متقابل ،تهدیدهای امنیت ملی را در سه مقیاس
میکند و ماهیتی ترکیبی برای تهدیدات قائل
جهانی ،منطقهای و ملی بررسی  
است .

منبع:کریمیپورودیگران،نشریهتحقیقاتکاربردیعلومجغرافیایی 1396،
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براینخستینباروزارتدفاعایاالتمتحدهآمریکادرسال 2004باانتشارگزارشیاعالمکرد
که تغییر اقلیم میتواند امنیت ملی این کشور را به خطر اندازد .در این گزارش با اشاره به
پیامدهایمختلفتغییراتاقلیمیواثرگذاریشدیداینپیامدهابرتوانوتجهیزاتنظامی–
دفاعی این کشور در اقصی نقاط جهان ،استدالل شده بود که روندها و رویدادهای ناشی از
یشهزینه جابجایینیرو و

تغییراتاقلیمی،باتخریبزیرساختهاینظامی – دفاعی،باافزا

تجهیزات ،با باال بردن هزینههای تعمیر و نگهداری ،با افزایش بیماریها در بین سربازان و
پرسنل،با غیرممکن کردن عملیات در قسمتهای مختلف جهانوهمچنین غیرقابل تحمل
کردن برخی قسمتها برای نیروها ،باعث وارد آمدن آسیبهای جدی به تاسیسات ،منابع
ریزیاینوزارتخانهشدهوباعثشکستهایپنهاندرنیلبهاهدافامنیتملی


انسانیوبرنامه
میشوند.ازسال  2004بهبعدهموارهبحثتغیراقلیموامنیتملیدرسنداستراتژیامنیت

ملیسالیانهآمریکاجایگاهخاصیداشتهاست( .)Karl, 2007:85
باتشدیدخشکسالیدر  جهانوبخصوصقارهآفریقا،پیامدهایمهمیهمچون:الف)تشدید
مهاجرتوبحرانمقابلهنظامیبامهاجران،ب)ازبینرفتنبخشوسیعیازکشاورزیودر
هایسدسازیبررویرودخانههایمرزیمشترک


نتیجهتهدیدامنیتغذایی،پ)توسعهپروژه
هایرودخانهایوغیرهسازمانمللرا

خاطرحق 
آبه

هاوبرخوردهایبینالمللیب


وافزایشچالش
بر آن داشت تا در اسناد خود ،بحث تغییر اقلیم را در ذیل مباحث امنیت انسانی و امنیت
بین المللیواردکردهوازکشورهابخواهدتاهمگامباامنیتملیخودبهمقولهتغییراقلیمو

امنیت زیستمحیطی نگاه ویژهای داشته باشند .از نگاه سازمان ملل ،امنیت غذایی با مقوله
تغییراقلیمگرهخوردهاست.اینسازمانهیاتبینالدولیتغییراقلیم()IPCCراتحتنظارت

1
برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد ( )UNEPدر قالب کنوانسیون تغییرات اقلیمی
2
(  )UNFCCCسازماندهی و بعدها معاهدات پاریس از درون آنها استخراج شد ( Stocker,
 .)2014:54
درحالحاضردربسیاریازکشورها،سالیانهگزارشهاییدرخصوصتغییراقلیموپیامدهای

شود.اینتحلیلهاحتییکیازعوامل


امنیتیآنبرامنیتملیوامنیتانسانیمنتشرمی
اصلیجنگداخلیدرسوریهراپیامدهایناشیازتغییراقلیممیدانند.احتمالگسترشاین
جنگدرس راسرخاورمیانهوآفریقا،درقالبجنگبرسرمنابعآبییاجنگریزگردها،درچند
بینیهای صورت گرفته در این مقاالت ،کتب و گزارشهاست .با توجه به
سال آینده از پیش 
- United Nations Environment Programme
- United Nations Framework Convention on Climate Change

1
2
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جاریبودن  263رودخانهمشترکمرزیموردمناقشهدرجهانوساختهشدنبیشاز40
سازیها منجر به بروز
هزار سد بر روی آنها -که در حال حاضر در  10نقطه جهان این سد 
بهنظرمیرسدپیامدهایتغییراقلیمحتیقادر

اختالفاتبیندویاچندکشورشدهاست -
خواهد بود تا محرک نیروهای نظامی علیه کشورهای دیگر و در نتیجه بروز تنش در روابط
رودخانههایمرزیمشترککهسدسازیبرروی

بینالمللشوند.درجدولسه 10 ،مورداز

آنهابهبروزتنشدرروابطدویاچندکشورمنجرشده،آوردهشدهاست.)Barnaby,2009:283(:
لیستکشورهاییکهاحتمالبروزدرگیرینظامیبینآنهابخاطرآبهایمرزیومشترکوجوددارد 

جدول-3
ردیف

کشورهای درگیر

عنوان رودخانهها

علت اختالف

1

ترکیه،عراق،سوریهوایران 

دجلهوفرات 

سدسازیترکیه 

2

ایرانوافغانستان 

هیرمندوهریرود 

سدسازیافغانستان 

3

رژیمصهیونیستیوفلسطینیها 


روداردن 

سدسازیاسراییلها 


4

مصر ،اتیوپی کنگو و  ۸کشور نیل 
دیگر 

سدسازیکنگوواتیوپی 

5

پاکستانوهندوستان 

ایندوس 

سدسازیهندوستان 

6

آمریکاومکزیک 

چندینرودخانه 

سدسازیمرکزیک 

7

چینوکشورهایهمسایه 

یانگتسه 

سدسازیچین 

 ۸

الئوس،کامبوجوویتنام 

مکونگ 

سدسازیالئوس 

9

هلمنددردرونافغانستان 

رودخانههایداخلی 


سدهایکجکی 

 10

تاجیکستانوازبکستان 

آمودریا 

سدسازیتاجیکها 


درشکل1نماییکلیازمناطقتحتتنشآبیبرروینقشهسیاسیجهاننشاندادهشدهاست :

تنشآبی
درآسیای
میانه

تنشآبی
درآسیای
جنوب
شرقی

تنشآبی
در 
خاورمیانه

تنش
آبیدر 
آفریقا



مناطقیکهاحتمالجنگوبرخوردنظامیبینکشورهابرسرتقسیمآبهامشترکوجوددارد:منبع:

شکل)1

Koblenz, 201

14۸
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این تنشها در مناطقی با چالش های آبی ،شدیدتر و بیشتر است .اثرات تغییر اقلیم بر دما،
بارشورطوبتخاکباعثشدهاستتاقسمتهایمختلفجهاننسبتبهتامینآبشیرین،

بامشکالتبسیاریمواجهشوندوازاینرویبهفکربهرهبرداریبیشترازمنابعمشترکآبی

شوندوخصومتهاواختالفاتیشکلمیگیرد .


هامواجهمی

بیافتندکهاغلببامخالفتهمسایه
عالوهبرگزارشهاواسنادیکهسالیانهدرخصوصپیامدهاینظامی -امنیتیتغییراقلیمدر

پژوهشهای قابل توجهی در ایران و جهان در این زمینه انجام شده

جهان منتشر میشوند ،
هااشارهمیشود :


هایاینپژوهش

استکهدرزیربهاختصاربهبرخیازمهمترینیافته
کریمیپوروهمکارانشاندرپژوهشیباعنوان"تبیینپیامدهایامنیتیحوزهآبریزمرکزی
ایران" ،بابررسیسناریوهایتغییراقلیموبادرنظرگرفتنمیزاندماوبارشدراینمنطقه،
احتمال کاهش شدید تولیدات کشاورزی و تهدید امنیت غذایی در این منطقه را به همراه
کاهش شدید بارش باران و استفاده بیرویه از منابع آبهای زیرزمینی و در نتیجه تشدید
راموردتوجهقراردادهاند(کریمیپورف .)1396

بحرانآب
سازمانکشاورزیوغذایمللمتحددرگزارشیباعنوانتغییراقلیموامنیتآبیوغذاییبا
درنظرگرفتنوضعیتدماوبارشدراقصینقاطجهانوباتاکیدبروضعیتخشکسالیدر
خاورمیانه،برتخریبزیرساختیهااقتصادیونظا میکشورهایاینمنطقهتحتتاثیرتغییرات

اقلیمیمی پردازددراینگزارشعنوانشدهاستکهدرآیندههرگونهعملیاتنظامیحتی
برایقدرتهاینظامی،بسیارسختخواهدبود( )FAO,2014

علیرضاکوچکیوهمکارانشاندرپژوهشیباعنوانبررسیتاثیرتغییراقلیمبرکشاورزیایران
با بکارگیری نرمافزارهای شبیه ساز و مدلهای اقلیمی ،وضعیت غذایی ایران را در  30سال
آیندهباتوجهبهوضعیتدماوبارش ،چالشیوامنیتیتوصیفکردهواینچالشرابخصوص
هایجنوبشرقیومرکزیبیشترموردتوجهقرارمیدهند.آنهاعلتاصلیبحران


دراستان
غذایی را افزایش تبخیر  و تعریق ،کاهش رطوبت و کاهش بارش در این برهه زمانی عنوان
کردهاند(کوچکی .)1391،

محمدیپژوهشگرارشدسازمانمحیطزیستدرمقالهایباعنوانپیامدهایمهمتغییر


شیخ
اقلیمدرایرانآینده،افزایشهزینههایاقتصادی،افزایشمرگومیر،مهاجرتوناامنیمرزی

وافزایشبیکاریعنوانکردهومعقتداستکهامنیتاقلیمییکیازارکانمهمامنیتملیدر
کشورشدهاست(شیخمحمدی .)1396،
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پناهندگاناقلیمی،چالشآیندهتحوالتمنطقهای"

عیسیابراهیمیدرمقالهایباعنوان"


گسترشمهاجرتازمرزهایشرقیوغربیایرانبخاطرازبینرفتنصنعتکشاورزیوصنایع
مرتبطباآبوانرژی ،بههمخوردنترکیبجمعیتیدربرخیشهرهاهمچونشهرمشهدو
افزایشتعدادافرادیدارایمذهبیغیرازتشیعرایکیازچالشهاینظامی– امنیتیآینده

اینمنطقهوکشورعنوانمیکند(ابراهیمی .)1395،

ایباعنوانروشیبرایمطالعهآثارتغییراقلیمبرحوزههایامنیتی

عبدلالرضاگوهردر 
مقاله

درایران،عالوهبرمعرفیروشیتجربیبرایمطالعهپیامدهایتغییراقلیم،تهدیدامنیتانرژی،
امنیتانسانیوامنیتغذاییراحوزه هایچالشیتغییراقلیمدرایرانمعرفیکردهواحتمال

امنیتیشدن حوزهتغییراقلیمدرآیندهرامطرحوموردبحثوبررسیقرارمیدهد( Gohar,
.)2016
شیراوندوناصریدرپژوهشیباعنوانبررسیاثراتتغییراقلیمبرامنیتپایدارملیدرایران،
باتوجهبهپیامدهایدرجهیکودرجهدوتغییراقلیمدرجهانوایران،پیامدهایعمیقتر

تغییراقلیمراتهدیدهاییمستقیمبرامنیتداخلیایرانوبرخیکشورهایخاورمیانهتوصیف
هایسازگاریوانطباقراتنهاراهنجاتمعرفیمیکنند(شیراوند


کردهواجرایدقیقروش
  .)1395موسسه جهانی مک کینزی در گزارشی مفصل از وضعیت اقتصادی ایران در سال
هایسرمایهگذاریدرایرانتغییراقلیمرایکیاز


معرفیکردنفرصت
 2016و 2017ضمن
تهدیدهای امنیتی ایران توصیف کرده و متذکر شده است که در صورتی که در آینده،
نتواننداینمشکلراحلکنندمیبایستبرایکنترلپیامدهایآندستبهدامان

دولتمردان
نیروهاینظامیخودشوند( .)Dabz, 2016
رضایاندرمقاله ایباعنوانآیندهپژوهیبحرانآبدرایرانبهروشسناریوپردازی،بامعرفی

پیشرانهایاصلیبحرانآبدرایران،بهتفکیکبهبررسی

کردنتغییراقلیمبهعنوانیکیاز
وامبحرانآبدرایرانمیپردازد وسناریوهایمختلفاینبحران

پیامدهایامنیتیناشیازتد
ناشیازآنراتبیینمیکندد(رضایان .)1395،

ومسائلنظامی–امنیتی
ایباعنوانسناریوهایتوسعهفناوریهایتعدیلآبوهوابا

رضایانوهمکارانشاندرمقاله
تمرکز بر روی فناوری هارپ ،به بررسی آثار و پیامدهای نظامی – امنیتی این فناوریها
پرداختهوسناریوهایتوسعهاینفناوریهاباتمرکزبرامنیتنظامیوتغییراتاقلیمیرامورد

دهند(رضایان،پورعزت،حافظنیا .)1397،

توجهقرارمی
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روش شناسی پژوهش
برای شناسایی پیامدهای ممکن و محتمل یک موضوع ،روشها و سازوکارهای مختلفی
میت وانند بکار گرفته شوند .سناریونویسی یکی از پرکاربردترین روشها در کشف پیامدهای

1
آیندهاست.عالوهبرسناریونویسی ،روشچرخآینده نیزبه عنوانیکیازروشهایمطرح
آیندهپژوهیدرشناساییوکشفپیامدهایممکنومحتملآیندهاست( Galan, Gordon,

.) 2009
2
جرومسیگلن بهعنوانمبدعاینروش،کاربردهایمختلفیبرایآنبرشمردهاست.چند
موردازمهمترینکاربردهایاینچرخعبارتنداز :
• کشفپیامدها؛
آشکارسازیالیههایتغییر؛

•
• سازماندهیوترکیب؛
آزمایشایدههاقبلازاجرا؛

•
• خلقسناریوهایساده؛
تولیدایدههایخالق؛

•
• پیشبینیپیامدهایپنهان.

Futures wheel
J C Galan

1
2
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کشف
پیامدها
پیشبینی
پیامدهای
پنهان

آشکارساز
یالیههای
تغییر

کاربردهای
چرخآینده

سازماندهی 
وترکیب

آزمایش
ایدههاقبل
ازاجرا

تولیدایده
هایخالق

خلق
سناریوها
ساده

شکل-2کاربردهایاصلیروشچرخآینده

بهکارگرفتنچرخآیندهبرایکشفپیامدهایممکنومحتملآینده،نیازمندمقدماتیاست.
همانطوری که گلن معتقد است این چرخ تالش میکند تا با تمرکز بر روی یک موضوع یا
مسئله،پیامدهایمختلفسیاسی،اقتصادی،اجتماعی،فناورانه،زیستمحیطی،نظامیوغیره
رادرچندینالیهموردشناساییقراردهد.برایشناساییاینپیامدهابااینگسترهموضوعی،
ازهمهحوزههایموردنیاز،درقالبپنلیامصاحبه

نیازبهسازماندهیوبکارگیریخبرههایی 

یلچرخهایآننیازمندذهن

است.گلنمعتقداستچرخآیندهروشیخالقیتمحوروتکم
انگیزی و آشکارسازی پیامدهای پنهان است .پیامدهایی که اغلب در جلسات ذهنانگیزی
شناختهمیشوند.یکیدیگرازمقدماتمهمچرخآینده،پویشمحیطیاست.پویشمحیطی

رصدتحوالتمرتبطباموضوعموردمطالعه،انجاممیشود .پویشمحیطیازایننظر

باهدفِ 
هایضعیفتوانمندکردهوبهاصطالحباعثمیشودتازودتراز


کهمارادردرکعالئمونشانه
دیگران عالئم تغییر را درک کنیم  بسیار مهم است .همچنین ،پویش محیطی بخاطر رصد
آخرینتغییروتحوالتیکهدرحوزهموردمطالعهرخدادهاندبرایتکمیلپیامدهایدرجهاول،

دوموسومدرچرخضروریهستند(گلن .)562:1392،
درشکل، 3شمایکلیِروشاینپژوهش،نشاندادهشدهاست.گاماولبامرورمنابعآغاز
هایمرتبطباموضوع،مولفههای

میشودکه دراینگامتالش شدهاستتابامرورپژوهش
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ها،پیامدهاوحلقههایبازخوردیمثبتومنفیِسیستمِموردمطالعه،تاحد


کلیدی،پیشران
امکانشناساییوترسیمشوند.گامدومبهکمکپویشمحیطیوهمزمانباگاماولآغازوتا
پایان پژوهش ادامه مییابد .پویش محیطی با هدف جمعآوری جدیدترین حوادث ،رخدادها،
پیامدهاوحلقههایبازخوردی،کمکبسیارزیادیبرایشناسایپیامدهاینظامی -امنیتیِ

توانازموتورهایجستجوگر،

منبعثازتغییراتاقلیمیبهحسابمیآید.برایاینمنظور  
می

شبکههای اجتماعی ،گروههای تخصصی ،محافل علمی و مشاهدات میدانی بهصورت روزانه

استفادهکرد.اگربخواهیمپویشمحیطیقدرتمندیداشتهباشیمالزماست تاسامانهپویشی
قدرتمندی ایجاد کنیم .گام سوم مصاحبه با خبرهها ،متخصصین امر و ذینفعان است .این
مصاحبه در قالب مصاحبههای عمیق با این افراد انجام گرفته است و هدف از انجام این
رهها
ها،ارزیابیوتکمیلیافتههایحاصلازمرورمنابعوپویشمحیطیاست.اینخب 


مصاحبه
وذینفعان کسانیهستندکهشناختمناسبیازتغییراقلیموتهدیدهایامنیتیوپیامدهای

اقلیمی دارند .از این روی به دلیل پیگیری مداوم این موضوع ،آنها قادر هستند تا نظرات
انهتری در این مورد ارائه کنند  .گام چهارم برگزاری جلسات ذهن انگیزی است .در
کارشناس 
بسیاری از پژوهشها ،گام چهار و پنجم همزمان با هم شروع میشوند .یعنی جلسات
شوند.درجلساتذهنانگیزی،افرادفارغ


انگیزیباترسیموتکمیلچرخآیندههمراهمی

ذهن
ازجایگاه،رتبهوبسیاریازالقابوعناوین،دریکمحیطدوستانهوراحت،تالشمیکنندتا

بادرنظرگر فتن پیامدهایتغییراقلیمبهشناسایی پیامدهاینظامی – امنیتی ناشیازآن
بپردازند .این جلسات نقش بسیار مهمی در شناسایی الیههای تغییر ،پیامدهای پنهان و
ایدههایجدیدتردارند .

هایگردآوریشدهازگامهاقبلی

درگامنهایی،پژوهشگرباکدگذاریودستهبندیتمامیداده

به ترسیم یا تکمیل چرخ آینده مبادرت می ورزد .برای این منظور پژوهشگر یا پژوهشگران،
مضوعموردمطالعهرادرمرکزنوشتهوپیامدهایدرجهاولآنهاراترسیممیکنند.باتکیهبر

پیامدهایدرجهاول،پیامدهایدرجهدوموبااستفادهازپیامدهایدرجهدوم،پیامدهایدرجه
سوموچهارمراترسیممیکنند.شکل3گویایچگونگیترسیموتهیهاینچرخاست .
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چرخآینده:اکتشافوشناسایی
پیامدهاینظامی-امنیتی
جلساتذهنانگیزی:تکمیلحلقههاو
مولفههایکلیدی

مصاحبه:تعیینمثبتیامنفیبودن
حلقههایتقویتکنندهیاتضعیفکننده
پویشمحیطی:رصدتحوالتاقلیمی
ایرانبرایتکمیلاطالعات
مرورمنابع:یافتنمولفههایکلیدیو
حلقههایسیستمِموردمطالعه





 

گامهایاجرایروشپژوهش 
شکل -3

شکل-4یکنمونهازچرخآیندهبرایشناساییپیامدهایآینده 



برایشناساییخبرههاازمدلشهرتوشایستگیاستفادهکردیم .براساساینمدلابتدابا

ها،کتابهاوسایرتولیداتعلمیمنتشرشدهدرزمینه


ها،مقاالت،سخنرانی

مراجعهبهرساله
تغییراقلیموپیامدهایآن،بهلیستی  45نفرهازپژوهشگرانرسیدیمازآنهاخواستیمتاهر
نفرازمشهورترینخبرههادراینزمینهرامعرفی کنند.درگامبعدیازبیناسامی،

کدام 5،
احبهوحضوردرپنلهاو

آنهاییکهنامشانبیشاز 3بارتکرارشدهبودراانتخابوبرایمص
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جلسات ذهن انگیزی از آنها دعوت کردیم .یافتههای این پژوهش حاصل تحلیل  17نفر از
خبرههابررویروندهایموجودورویدادهایاحتمالیآیندهاست.

یافتههای پژوهش
پژوهشحاضردرپاسخبهاینپرسشکهمهمترینتهدیدهاینظامی–امنیتیناشیازتغییر
اقلیم در ایران کدامها هستند ،با مراجعه به نظر خبرگان ،پایش و پویش محیطی ،ترسیم
چرخ هایآیندهباهدفکشفپیامدها،درگامنخستبادرنظرگرفتنسناریوهایتغییراقلیم

ووضعیتدماوبارشدر 30سالآینده ،بهمطالعهوضعیتاقلیمیایراندرچنددههآینده
پرداخته است.پژوهشحاضربامفروضگرفتنسناریوهایچهارگانهتغییراقلیم– کهتوسط
دانشمندانهیاتبینالدولیتغییراقلیمتاسال 2100تهیهشدهاست-براینموضوعتمرکز
کردهاستکهاینتغییراتدراقلیم،چهپیامدهاینظامی– امنیتیبرایجمهوریاسالمی
سال)میتواندبههمراهداشتهباشد.

ایراندربلندمدت(30
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شکل-5سناریوهایتغییراقلیمتاسال 2100بادرنظرگرفتنپیشرانجمعیت،حجماقتصاد،وسرانهانتشارگازهای
ای،منبع:دبیرخانههیاتبینالدولیتغییراقلیمIPCC


گلخانه

تدوینشدهاندبا درنظرگرفتنسهپیشرانوعدم قطعیت

اینسناریوهاکهتاسال 2100
رشدجمعیت،رشداقتصادیومیزانانتشارگازهایگلخانهایبهتشریحوضعیت

اصلییعنی:
دما و بارش در چند دهه آینده پرداخته است .بر این اساس در سناریوی اول که با فرض
همکاریهمهدولتهابراساستوافقنامهپاریساستتا سال 2040همچنانروندافزایشی

گرمایشجهانیادامهخواهد داشت  بهغیرازاینسناریو،سهسناریویمحتملدیگراشارهبه
تشدیدگرمایشجهانی درآیندهواحتمالبروزفاجعهوبحرانبخاطرتغییراقلیمدارند.بر
اساسسناریوهایتغییراقلیم ،وضعیتدماوبراشتاسال 2050برایایرانشبیهسازیشده
ونتایجزیربدستآمدهاست :




پیشبینیاحتمالیوضعیتبارشدرایرانتاسال2100براساسمدلهایاقلیمی-منبع:سازمانهواشناسی 
شکل -6

نشانمی دهدکهبادرنظرگرفتنسناریوهایتغییراقلیمووضعیتکلیایران،در

شکل 6
زمولفههایاصلیپیامدهایاقلیمی است -بهمرور

چنددههآیندهوضعیتبارش-کهیکیا
کاهشیافتهوبخصوصبخشغربیکشوروحوزهآبریزمرکزیرابیشترازسایرنقاطکشور
متاثرخواهدساخت.همچنیندرشکل 7وضعیتدمایی ایرانتاسال 2100باکمکگرفتن
ازمدل هایاقلیمیحاکیازآناستکههمزمانباکاهشبارشباافزایشدمایکشورنیز

مواجهخواهیمبود .
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دهه2090

دهه2070

دهه2050

دهه2030

براساسمدلهایاقلیمی-منبع:سازمانهواشناسی 

پیشبینیاحتمالیوضعیتدمادرایرانتاسال2100
شکل -7



بینی هانیزبرافزایشتعدادروزهایگرمدرکشور،افزایشرخدادهایحدیدرایران
سایرپیش 

همچون:سیلوطوفاناشارهدارند .
بعدازمشخصشدنوضعیتدماوبارشدرکشوربامرورمنابعمختلف،بهآشکارسازیروابط
بینمتغیرهای گوناگون و مشخص کردن حلقههای بازخوردی اولیه (مثبت و منفی) پرداخته

مشخصاستویژگیهایاصلیاقلیمشاملدما،بارش،جریانات

شد.همانطوریکهدرشکل۸
تحتتاثیرفعالیتهایانسانیمنجربهایجادبازخوردهایمثبتومنفیدر

اقیانوسی وغیره 
میزاندما،بارشورخدادهایحدی شدهکهپیامداینبازخوردهابروزتهدیدهایمختلفبوده
است .
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چرخهمربوطبهتغییراقلیمتحتتاثیرفعالیتهایانسانیوتهدیدهایناشیازآن:منبع:پژوهشگر 

شکل-۸

همزمانبامرورمنابع،باایجادسازوکاریآنالینبرایرصدتحوالتاقلیمیایرانوجهان،در
طولدوسال،بیشاز 3هزارخبر،مقاله،همایش،رخدادوحادثهمرتبطباتغییراقلیم،توسط
تیمپژوهشگردآوریوحاصلاینپویش،تکمیلحلقههایبازخوردی،درکودریافتعالئمو

رههادر
)تغییربود.بامراجعهبهخبرههاواستفادهازاینخب 

نشانههایضعیف(weak signals

قالبجلساتذهنانگیزی،بیشاز 17چرخآیندهبرایشناساییپیامدهاینظامی– امنیتی
تغییراقلیمدر  30سالآیندهبرایامنیتملیجمهوریاسالمیایرانترسیمواینچرخها
بندیودردرونیکچرخواحدجمعشدند.درشکلزیرجمعبندی


توسطتیمپژوهشجمع
روشچرخآیندهبرایشناساییتهدیدهاینظامی– امنیتیآوردهشدهاست(.پیوستشماره
 )1
این چرخ حاصل  10جلسه ذهنانگیزی بین خبرگان ،سه همایش در سطح دانشگاه و 9
مصاحبهتخصصیازخبرههاییاستکهمشخصاتشان دربخشضمایمآوردهشدهاست.در
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انگیزیبعدازتکمیلچرخهای آیندهوتجزیه وتحلیلروندهایمربوطبههر


جلساتذهن
منطقهازایران،ازخبره هاخواستهشدتابراساساینروندها(روندهاشامل:روندبارشدرهر

استان،روندافزایشدمادرهراستان،روندتولیدمحصوالتکشاورزی،میزانمصرفآب،روند
مهاجرت،شاخصهایآلودگیو روندوقوعرخدادهای حدیسال بود)احتمالبروزپیامدهای

نظامی–امنیتیرا درآنمنطقهازکشوردر 30سالآینده برروینقشهایرانمشخصکنند.
کهحاصلاینهماندیشیوتجزیهوتحلیل؛نقشهمخاطراتاقلیمیایراندر 30سالآینده
است :
هایاول،دوموسومآنبهکمکخبرهها،بعدازمشخصکردن


برایترسیماینچرخ،والیه
حلقه های بازخوردی مثبت و منفی در تشدید یا مهار هر یک از پیامدهایی که در جلسات

ذهنانگیزی و مصاحبه های حضوری آشکار شده بودند به کشف پیامدهای نظامی – امنیتی

یندهبانظراینخبرههاپرداختیم .

احتمالیدر30سالآ
اینچرخآیندهپسازترسیموتکمیلبهوسیلهتیمپژوهشنشانمیدهدکهدربلندمدت
امنیتیدرایرانمیتواندمنشااقلیمیداشته

( 30سالآینده)مهمترینتهدیدهاینظامی– 
ازآنجملهمیتوانبه.1:خطردرگیرییاتنشنظامیباعراقبرسرریزگردها.2،خطر

باشد.
درگیرییاتنشنظامیباافغانستانبخاطرسدکجکیوسدسلمابررویهیرمندوهریرود.3.
خطر آشوب و جنگ داخلی بخاطر از بین رفتن امنیت اقلیمی در خوزستان ،سیستان و
بلوچستانوفعالشدنشکافهایقومیومذهبی.5،خطرمهاجرتاهلسنتبهشهرمشهد
و بر هم خوردن ترکیب جمعیتی در این شهر و احتمال درگیریهای مذهبی .6 ،افزایش
نارضایتیبخاطرمهاجرتوبیکاریکهاحتمالفعالشدنشکافهایقومی– مذهبیرادر

کردستانوآذربایجانافزایشخواهدداد.7.تشدیدمهاجرتوخالیشدنمرزهایکشورو
هزینهبربودنتامینامنیتبراینیروهاینظامیکشورودرنهایت.۸فرسودهشدنوازبین

رفتنزیرساختهاینظامیدربرخیمناطقکشوراشارهکرد .

بهمانشانمیدهندکهدر30سالآیندهباوقوعهریک

الگوهایاستخراجشدهازچرخآینده

از موارد زیر ،مستقیم و غیر مستقیم ،امنیت نظامی کشور با چالشهایی مواجه خواهد شد.
بینیهانیزبراینمواردتاکیددارند .
همانطوریکهبرخیازمهمترینپیش 

انسانها و خطرناک شدن عملیات نظامی در
 افزایش دما و غیرقابل تحمل شدن آن برای  برخیمناطقایران،عراق،کشورهایعربیوخاورمیانه .
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میتواند تهدیدی برای
جنگلها  

 افزایش دما و خشکسالی و شدت گرفتن آتش سوزی پایگاههای آموزش نیروها و سایر تاسیسات نظامی باشد .افزایش سطح آبها و ارتفاع امواج و

میتواند منجر به زیر آب رفتن سواحل و جزایر گردیده و باعث آثار زیانبار
تشدید جزر و مدها  
برسواحلوتاسیساتنظامیساحلیوجزایرشود .
 رقابت بر سر کاهش منابع آبی و افزایش درگیری میان کشورهای همسایه و حتی بینحوضهایواستانیدرداخلکشور .

خشکیهایی که در اثر ذوب

 رقابت شدید بر سر تملک و اکتشاف منابع جدید در جزایر و میآیند .
یخهایقطبیاززیریخبیرون 
شدن 
پایگاهها و
طوفانهای دریایی و آثار مخرب آنها بر  

 افزایش شدت و تکرار وقوع سیل و تاسیسات نظامی و همچنین آمادگی کمک به مردم در مناطق خسارت زده (رخدادی مانند
طوفانهائیانفیلیپینبا6000کشتهوبیشاز14میلیونآوارهوبارکوردشدیدترینطوفان
میتواند آثار زیانبار شدید انسانی و
در طول تاریخ نشان داد که یک پدیده جوی مخرب  
اقتصادیبههمراهداشتهباشد) .
چشمههایگردوغباروحذفعوارض

رودخانههایمرزی،

چالشهایامنیتیبرسرمنابعآبی،

میتواند موجب
بینالمللی  
رودخانهها و دریاچه های مرزی) محدوده مرزهای  

طبیعی (مانند 
بروز تنش بین کشورهای همجوار گرددوازاینطریقنیروهاینظامیوامنیتیراباچالش
مواجهسازد .
مییابد و آب به کاالیی ارزشمند تبدیل
 صنعت آب و انتقال آن از کشورهای غنی افزایش  میتواند در روابط بین کشورها تاثیرگذار باشد .درچنینشرایطیاحتمال
شده که تجارت آن  
درگیری داخلی و خارجی افزایش یافته و حضور و هشیاری دائمی نیروهای نظامی را طلب
میکند .

میتواند
 به طورکلی افزایش دما ،گردوخاک و افزایش مخاطرات جوی ،اقلیمی و اقیانوسی  رویتواننیروهایدفاعیکشورهاتاثیرمنفیگذاشتهوقدرتآنهادرجنگاحتمالیراکاهش
دهد .
طوفانهای دریایی که

 تاسیسات نظامی در برابر وقوع رخدادهای حدی نظیر طوفان ،سیل و مییابد ،باید مستحکم شوند و احداث تاسیسات زیربنایی نظامی
در آینده فراوانی آنها افزایش  
باشدکهبنابهنظرخبرهها،نیروهای

بایستیبراساسمطالعاترفتارهیدرواقلیمیآیندهمنطقه
نظامیایرانازاینحیثآسیبپذیربودهودربرابررخدادهایشدیدتواناندکیدارند .
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آسیبپذیراقلیمیکشوربهسمتمناطقبااقلیم

باشرایطاقلیمیجدید،مهاجرتازمناطقمیتوان به
مییابد .از آن جمله  
نسبتا مناسب افزایش یافته و جمعیت مناطق مرزی کاهش  
افزایش احتمالی مهاجرت از استانهای سیستان و بلوچستان ،خراسان جنوبی ،خوزستان،
میتواندبهتهدیدیبرایامنیتکشوردرمناطق
کرمانشاه،ایالمو غیرهاشارهکرد.اینشرایط 
مرزیتبدیلگردد .
 افزایش خشکسالی ،گردو خاک و کم آبی ،شرایط احتماال مشابهی را در کشورهای حاشیهخلیجفارسایجادخواهدکرد .
گذاریهای زیانبار تغییر اقلیم بر محصوالت استراتژیک کشور و به ویژه گندم به علت

 اثر گستردگی کشت آن بیشتر از دیگر محصوالت خواهد بود .به طورکلی به علت کمبود آب،
زمینهای مناسب کشت ،مقدار تولید برخی محصوالت
افزایش دمای هوا و کاهش وسعت  
کاهشخواهد یافتوازاینرویبامقولهامنیتغذاییروبروخواهیمبودکهبادرنظرگرفتن
احتمالتشدیدنارضایتیوناامنی درمرزهابرایقاچاقموادغذایییامحصوالت کشاورزی،
هزینهتامینامنیتمرزیبراینیروهاینظامیافزایشخواهدیافت .
باتغییراقلیمزراعیالزماستدستگاههایمرتبطباتحقیقاتکشاورزیمطالعاتگستردهایگونههایگیاهیوباغیجدیدسازگارباتغییراقلیمارائهدهند.ازآنجا که
برایتولیدومعرفی  
معرفی گونه های جدید موضوعی زمان بر است بایستی از هم اکنون مراکز تحقیقات کاربردی
کشاورزی با همکاری مراکز نظامی و استراتژیک در این خصوص اقدامات الزم را با حمایت
دولتانجامدهند .
 آثار و پیامدهای زیست محیطی تغییر اقلیم بر حوضه مرکزی که به نوعی قلب کشورمیشود ،بسیار قابل تامل است .اقلیم های خشک و نیمه خشک ،به دلیل ساختار
محسوب  
اقلیمها نسبت به تغییرات محیطی حساس بوده و آسیب
اکولوژیکی خاص خود بیش از سایر  
پذیری بیشتری دارند.متوسط بارندگی در حوضه مرکزی به عنوان یک اقلیم خشک و نیمه
خشک ،بسیار ناچیز است (جدول .)3در تهران که در پایین کوههای البرز قرار دارد در حدود
250میلیمتراستدرحالیکهدربخشکویریتامناطقجنوبیوشرقیمتوسطبارندگیدر
سال معادل  50میلیمتر است (دومین گزارش ملی تغییر آب و هوا.)۸:1392 ،عمق تاثیرات
زیستمحیطیتغییراقلیمدراینحوضهباتوجهبهاینکه 90درصدخاکایرانراسرزمینهای

خشکونیمهخشکتشکیلمیدهندوتقریبادوسومحجمبارندگیکشورپیشازآنکهبتواند
میشود و در نتیجه ایران بیش از نیمی از آب مورد نیاز خود را با
رودها را پر آب کند ،تبخیر  
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برداشت از آبخوانها تامین می کند و مصرف عمومی به سرعت در حال تحلیل بردن منابع
دهد(کریمیپورودیگران .)1396:

زیرزمینیاست،بیشترخودرانشان 
می

جدول-3وضعیتبارندگیدرفالتمرکزیایران 
حوضهآبریز 

 96-95

 95-94

فالتمرکزی 

 97

 77

متوسط4۸ساله  درصداختالفبا  94-95درصداختالفبا4۸سال 
 ۸9

 26

9

منبع:وزارتنیرو 

مهمترینموردیکهامنیتنیروهاینظامیرادر30سالآیندهتهدیدخواهدکردمربوطبهگسترش نارضایتیها بخاطر تغییرات اقلیمی – که منجر به تشدید مهاجرت ،بیکاری ،تهدید
امنیتغذاییوتهدیدامنیتآبیخواهدشد -استکهباعثقرارگرفتننیروهاینظامیدر
مقابلمردمو  کاهشمحبوبیتوجایگاهنیروهاینظامیدرافکارعمومیخواهدشد.نیروهای
نظامی ناگزیر از برخورد با معترضین و چه بسا افراد ناراضی و اخاللگر هستند .اما با نفوذ
گسترده شبکه های اجتماعی در بین مردم و انعکاس سریع و تاثیرگذار اخبار ،در صورت
گسترشپیامدهایتغییراقل یموتشدیدپیامدهایاجتماعی،اقتصادیوزیستیآن،احتمال
بروزدرگیریهاوایجادتنشبیننیروهاینظامیبامردموجوددارد.درزیربهیکموردازاین
رخدادهاازنگاهتحلیلگرانبینالمللیاشارهشدهاست :

تغییر اقلیم و تشدید نارضایتیها

جرقهای برای اعتراضات نیزباشد.برخیکارشناسانمعتقد
میتوانند  
تداوم تغییرات اقلیمی  
چالشهای زیست محیطی ممکن است سبب

هستند که تاثیرات تغییرات اقلیمی از جمله 
کردهاندخشکسالیشدید،
تشدیداعتراضاتباشند.بهگفتهکارشناسانیکهدربارهایرانمطالعه 
سالهای اخیر بر اقتصاد ایران تاثیر منفی
منابع آب نامناسب و طوفان و گرد و غبار در  
میشویم
گذاشتهاند .زمانی که به طور همزمان با تغییرات اقلیمی و کمبود آب مواجه  

محصوالت کشاورزی رشد نمیکنند  ودرشرایطیکهنقدینگینیزدردستدولتنباشد این
میشوند.عالوه بر فساد و کاهش قیمت نفت ،نقش
دغدغهها همگی با هم باعث ایجاد بحران  

تغییرات اقلیمی در اعتراضات زیاد است .ایران برای  14سال دچار خشکسالی بوده است و
شدهاند چرا که برای آبیاری مزارع ،آبی وجود ندارد.
کشاورزان مجبور به مهاجرت از شهرها  
خشکسالیایرانکهازاواخردهه90میالدیبهاینسوآغازشده،برکیفیتزندگیمردمتاثیر
منفیگذاشتهاستوسببافزایشموجمهاجرتدرسرتاسرایرانشدهاست.بهعلتتغییرات
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میشود که بارندگی در کل خاورمیانه تا پایان قرن به میزان  20درصد
پیشبینی  
اقلیمی  
میتوانندتا5درجهافزایشدمایهوایراموجبشوند.در
کاهشیابدوتغییراتآبوهوایی 
میتواند به قدری با موج گرما مواجه شود که
سال  2015میالدی تا سال  2070خلیج فارس  
حرارتهارا

انسانها دشوار سازد.درتابستانجاریایرانیکیازباالتریندرجه
زندگیرابرای 
انسانساخته مانند سدها و مشکالت دسترسی
چالشهای  

مجموعهای از 

تجربه کرد؛ همچنین ،
به آب در ایران به خصوص در مناطق روستایی و شهرهای کوچک زیاد هستند.این موضوع
کمدرامد دشوارتر شود( Woldman,
سبب شده تا برای مقابله با گرما ،وضعیت زندگی افراد  
.)2018
حوضهای را به دنبال

در نتیجه ،تغییرات اقلیمی بر پهنه حوضه مرکزی ،طرح انتقال آب بین 
تنشهای سیاسی خواهد بود.
خود خواهد آورد ،در نهایت حداقل برونداد زنجیره یاد شده  
نمونههای بارز آن میان استانهای خوزستان ،اصفهان و
تنشهای میان استانی که  
افزایش  
سالهای اخیر مشاهده شد ،یکی از مهمترین پیامدهای سیاسی
چهارمحال بختیاری در  
میکند.افزایش تنشها
حوضهای  

دولتها را ناگزیر به طرح انتقال بین 
تغییرات اقلیم است که  
حوضهای،حجموسیعیازآبهایخود

بهویژهدرمیان قشرکشاورزکهبهدلیلانتقالآببین
میدهند ،منجر به اختالل در سازماندهی سیاسی
را برای مصرف در استانهای دیگر از دست  
تنشهای ناشی از
دامنهدار شدن  
میشود .در صورت  
نارضایتیهای اجتماعی  

فضا و افزایش 
حوضهایهستند،بهفضاییازتنشو

استانهاییاز کشورکهمبدأانتقالآببین

تغییراقلیم،
نارضایتیها و

منازعههای فرساینده و گسترده تبدیل خواهند شد.از سوی دیگر ،افزایش حجم 

الیههایسیاسیدرمیان
شدتگرفتن فاصلهمیاندولتوملت،سببافزایشبیاعتمادیبه 
میشود.چندالیگی و تاثیرات چند مقیاسی پدیده تغییر اقلیم به ویژه در حوضه مرکزی
مردم  
که بیشترین مساحت از ایران را به خود اختصاص داده است ،مدیریت سیاسی فضا در کشور را
میکند 
مختل 
نتیجهگیری
فعالیتهای

جنگلها ،افزایش 

افزایش جمعیت کره زمین که باعث تغییر کاربری زمین ،تخریب 
کشاورزی و دامداری و تولید ضایعات جامد و مایع شده ،تبعات مختلفی به همراه داشته است
که پدیده تغییر اقلیم یکی از آنهاست.این امر باعث شده تا یکی از مباحث مهم بسیاری از
محافل علمی جهان ،اقلیم و تغییرات آن به عنوان یک وضعیت برگشت ناپذیر باشد که چند
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رشتههایعلمیبودهاست.بههمخوردناندکیازتعادل
دههاخیرکانونتوجهاکثرمحققین  
اقلیم جهان موجب شده متوسط درجه حرارت کره زمین تمایل به روند افزایش را نشان دهد
خشکسالیهای

موجهای گرمایی شدید و 
میشود  .
که چنین افزایشی در ایران نیز مشاهده  
اقیانوسها،

بارشها از جامد به مایع ،گرم شدن آب 
ممتد ،کمبود آب شیرین ،تغییر شکل  
لمسترین مواردی هستند که در
اهمیتترین و قابل  

یخهای قطبی با 
تسریع در روند ذوب  
دهههایاخیرجوامعانسانیوزیستآنهابهخوددیدهاست.تغییراتاقلیمبهدلیلابعادعلمی

و کاربردی (اثرات محیطی ،اقتصادی ،اجتماعی و نظامی -امنیتی) آن از اهمیت فزایندهای
برخوردار است ،چرا که سیستمهای انسانی وابسته به عناصر اقلیمی مانند کشاورزی ،صنایع و
میکنند .
امثالآنبرمبنایثباتوپایداریاقلیمطراحیشدهوعمل 
ویژهای بر امنیت جوامع
از این رو ،بدیهی است که کوچکترین تغییرات در اقلیم پیامدهای  
فعالیتهایانسانیبویژهازانقالب صنعتی

انسانیدرابعاد گوناگونآنبر جایخواهد گذاشت.
به این سو ،میزان گازهای موجود در جو همچون دی اکسید کربن را به میزان زیادی افزایش
داده است ،تولید گاز زیادتر از حد توان جو زمین به بهای به هم خوردن سیستم طبیعی تمام
گلخانهای را به همراه داشته است ،این وضعیت به همراه فرایندهای

پدیدهای بنام تاثیر 
شده و  
دینامیکیوطبیعیسببتغییراتاقلیمشدهاست.تغییراتیادشدههمبهنوبهخودپیامدهای
خشکسالیها،

مهمی بر چرخه حیات ،بویژه هیدرولوژی به جای میگذارد.افزایش وقوع سیل و 
گردوغبارهایگسترده،افزایشمناطقبیابانیوتغییردرسطحمنابعآبسطحیوزیرزمینی
هم از دیگر آثار زیست محیطی تغییرات اقلیم به شمار میرود که بیشترین تاثیر سوءشان بر
عرصههای منابع طبیعی و محیط
فعالیتهای اقتصادی همچون تولید مواد غذایی ،کشاورزی و  

زیستاست .
تغییر اقلیم در بلند مدت آثار و پیامدهای زیانباری به دنبال خواهد داشت .این تغییرات
می توانندابعادمختلفامنیت ملیوامنیتانسانی رابهخطراندازند.دراینبینپیامدهای

نظامی–  امنیتیازاهمیتیبسیاربیشتربرایایرانبرخوردارهستند.چرخآیندهبهمانشان
هایاقلیمیهمچوندما،بارش،جریاناتاقیانوسیو...میتواندبا


دهدکهتغییردرویژگی

می
پیروی از الگوهای منظم بازخوردی (مثبت و منفی) پیامدهای امنیتی قابل توجهی داشته
باشند.ازآنجملهمیتوانبه :

 مهاجرتوامنیتمرزی 
 خشکسالیوآشوبداخلی 
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 مناطقساحلیوتخریبتجهیزاتنظامی
 کشاورزیوامنیتغذایی
ریزگردهاودرگیریمنطقهای


رودخانههایمشترکوجنگآبی


 حاشیهنشینیوافزایشناامنیداخلی،اشارهکرد .
گرمشدن زمین و تغییر اقلیم در منطقه ما (ایران و کشورهای
مهمترین نتایج و پیامدهای  
از  
دریاچههای داخلی (مانند دریاچه

خاورمیانه و شرق مدیترانه)خشکسالی ،تشدیدروندنابودی 
خشکشدن دریاچه هامون سیستان و همچنین در بسیاری از

ارومیه و مهارلو)و کمبود آب (
نقشههای منتشر شده از سوی ناسا برای منطقه خاورمیانه
مناطق تنش آبی) است .ارزیابی  
مهمترین
ناحیهای بین عراق ،سوریه و ترکیه  
سالهای  2003تا   2010
میدهد که طی  
نشان  
کانونخشکسالیدراینمنطقهبودهاست .
زمینهایکشاورزی
شیوههایمختلفهمچونازدستدادن 
تغییراتاقلیمیعالوهبراینکهبه 
وکمبودآببر رویمعیشتمردماثر گذاشته،باایجادمناقشاتودرگیری،امنیتمناطقی از
شودرفتهرفتهبردامنهاینناامنیهابخصوصدر


بینیمی

استوپیش
جهان را نیز بر هم زده 
حوزهنظامی -امنیتیافزودهشود.ایرانبهدلیلدرگیربودنباپیامدهایمختلفناشیازتغییر
کنندهایروبروخواهدشد.نیروهاینظامیایرانبا


هایمبهمونگران

اقلیم،درآیندهباپدیده
توجهبهوظایفیکهدرتامینامنیتمرزها،امنیتداخلیکشوردرصورتضرورت،پایگاههای

مختلفدرمناطقساحلیوخشک،تجهیزاتوتاسیساتیکهدرمناطقتحتتنشدارددر
آینده به  شدت از پیامدهای ناشی از تغییر اقلیم متاثر خواهد شد .از این روی تالش برای
سازگار کردن زیرساخت های نظامی و دفاعی کشور با تغییرات اقلیمی و دادن آموزشها و
هایآیندهازضروریاتسیاستهایکالننظامیباید


هایالزمبهایننیروهادرسال

آمادگی
باشد.

منابع
 معین،محمد(.)1371فرهنگلغتفارسیمعین،تهران،انتشاراتفرهنگستانزبانوادبیات
فارسی 
 عمید،حسن(.)1392فرهنگلغتفارسیعمید،تهران،انتشاراتفرهنگستانزبانوادبیات
فارسی 
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دانشنامهروابطبینالمللوسیاستجهان،ترجمه:علیرضاطیب،

 گریفیتس،مارتین(.)1393
تهران،انتشاراتنی 
فهنروابطبینالملل،ترجمه:مشیرزاده،حمیراوحسین

 ایوانز،گراهام،نونام،جفری(.)13۸9
شریفی،تهران،نشرنی .
آسیبشناسیامنیتزیستمحیطیدرایران،تهران،انتشاراتساکو .

 رضایان،احد(.)1392

کریمیپورودیگران(.)1396تبیینپیامدهایامنیتیتغییراقلیمحوزهآبریزمرکزیایران،نشریه


تحقیقاتکاربردیعلومجغرافیایی،سال.17شماره .45

 گلن ،جروم سی و  گوردون ،تئودور ( .)1392دانشنامه بزرگ روشهای آیندهپژوهی ،مترجمین:
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