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امنیتی ناشی از تغییر اقلیم در  –پژوهی تهدیدهای نظامی  آینده

 ایران؛ با استفاده از روش چرخ آینده
1*باشیاحدرضایانقیه  

2علیاصغرپورعزت  

  3نیامحمدرضاحافظ

 چکیده
هیات7چالشهزارهآیندهجهانویکیاز15تغییراقلیمیکیاز چالشاصلیآیندهایراناست.

ارائه2100بادرنظرگرفتنسهپیشراناقلیمی،چهارسناریومحتملتاسال الدولیتغییراقلیمبین

شاخص اینسناریوها استکههرکداماز بارشراهایاصلیتغییراتاقلیمیهمکرده و چوندما

هایامادرخصوصپیامدهایمختلفاینتغییراتدرنقاطمختلفجهانپژوهشکنند،توصیفمی

سالگذشتهدرایرانپیامدهایمخرببسیارزیادیبه20است.تغییراقلیمدراندکیصورتگرفته

همراهداشتهاست.ایرانباواقعشدندرکمربندنیمهخشکجهان،دردودههگذشتهباخشکسالی،

سرمایشدید، گرمایشدید، نشستزمین، آلودگیهوا، سیل، تشدیدمهاجرت، بحرانریزگردها،

هایمختلفحاکیازتشدیداینبینیایو...مواجهشدهاستوپیشمنطقه–حلیدرگیریونزاعم

می پیامدها این است. آینده در زیستپیامدها مختلف ابعاد اقتصادی،توانند سیاسی، محیطی،

دراینپژوهشدرپاسخبهاینپرسشکهدر–اجتماعیونظامی سال30امنیتیداشتهباشند.

کارگیریهاهستند؟بابهامنیتیمنبعثازتغییراتاقلیمیدرایرانکدام–ینظامیآینده،پیامدها

چندینپیامدوتهدید انگیزی،هایخبرگیوجلساتذهنروشچرخآیندهوتلفیقاینروشباپنل

یتتهدیدامن.1امنیتیدراینحوزهموردشناساییقرارگرفتهاست.مهمتریناینپیامدها:–نظامی

امنیتاجتماعیتحتتاثیربیکاریوافزایشحاشیهنشینیمهاجران،.2مرزیتحتتاثیرمهاجرت،

3 . مردم، سیاسیبه اجتماعیو فشارهایاقتصادی، 4آشوبداخلیتحتتاثیر درگیریخارجی.

حوزه تاثیر تحت و مشترک آبی 5های هزینه. تخریبتحمیل تاثیر تحت اقتصادی سنگین های

امنیتیبهنیروهاینظامیاست.–هاینظامیزیرساخت

 های کلیدی واژه
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 مقدمه

موجباراضی،کاربریتغییروایگلخانهگازهایغلظتافزایشازناشیجهانیگرمایش

افزایشوبارشکاهشدما،افزایش.استشدهایراناقلیمیهایفراسنجدرآشکاریتغییرات

جملهآنازاخیر،دههدودرویژهبهکشوردراقلیمی-جوییمخربهایپدیدهرخدادفراوانی

هستند 1347-1395)اخیرسال49در. درجه4/0حدودشیبیباکشوردمایمیانگین(

تاکمینهدمایافزایشنرخکشور،هایایستگاهبرخیدر.استیافتهافزایشدههبرسلسیوس

شهرهایکالندروضعیتاین.استرسیدهثبتبهبیشینهدمایافزایشینرخازبیشبرابر4

بارزترگرماییجزیرهپدیدهگیریشکلسبببهشیرازواصفهانتهران،همچونتوسعهبهرو

آماردارایکهکشورهواشناسیسازمانایستگاه33درشدهثبتدماییهایدادهبررسی.است

دارد(1340-1393)ساله54دورهدردارمعنیگرمایشروندازنشانهستندبلندمدت در.

درصد73و39در.استداشتهداریمعنیافزایشکمینهدمایگرمترینها،ایستگاهدرصد۸۸

صفرزیرکمینهدمای)یخبندانروزهایدرترتیببهداریمعنیگرمایشروندها،ایستگاه

.استدادهرخ(سلسیوسدرجه20ازبیشبیشینهدمای)ایحارههایشبو(سلسیوسدرجه

کمینهوبیشینهدمایبیناختالف)دماروزیشبانهتفاوتهمچنین، درجه95/1آهنگبا(

دربیشینهدمایبهنسبتکمینهدمایترسریعافزایشباکهیابدمیکاهشدههبرسلسیوس

.1(1396است)سازمانهواشناسیکشور:سازگارکشورهایایستگاه

بارش.دارددههبرمترمیلی11شیبباآنکاهشازنشانبررسیمورددورهدربارشتغییرات

استیافتهکاهشداریمعنیشکلبهکشورغربوغربشمالدر وتبخیراین،برافزون.

13۸4سالاز.استیافتهافزایشدههبرمترمیلی54شیببا(بالقوهآبینیاز)پتانسیلتعرق

خشکسالیباکشورتاکنونزمانآنازوبودهمنفیکشورایدههخشکسالینمایهتاکنون

افزایشسالبرساعت11میانگینطوربهآفتابیساعاتتعداد.استبودهمواجهشدهانباشت

استیافته برعالوهبزرگ،شهرهایدربویژهکشورنقاطازبسیاریدربادسرعتمیانگین.

استبودهنیزکاهشیرونددارایشدیدنوسانات برسازهاوساختوشهرهاگسترشاثرات.

انتهایتاکشوراقلیمتغییراندازچشم.استآشکاراقلیمیپارامترهایسایروبادسرعتکاهش

                                                           
1
اینگزارشباهمکاریدفترملیتغییراتآبوهواییتهیهشدهاستوگزارشنهاییبانامسازمانهواشناسیمنتشر- 

.شدهاست
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اقلیمبینهیاتپنجمگزارشسناریوهایازاستفادهبامیالدی21قرن تغییر در1الدولی

(.100-1394:30)جعفری: استشدهسازیشبیهکشورهواشناسیسازمان

تامدیترانهازبارشمیانگیندیگر،سناریویسهدراقلیمتغییرخوشبینانهسناریویاستثنایبه

آباتتغییر2015سالتوافقنامهبهکشورهاپایبندیعدمصورتدر.یابدمیکاهشافغانستان

اردن،سوریه،درودرصد20تاایرانغربدربارشکاهش،(21COP)پاریسهواییو

درصد20تانیزایرانشرقازهاییبخشوافغانستان.بودخواهددرصد30تاعراقوفلسطین

کردخواهندتجربهرابارشکاهش بامقایسهدر2050دههازخشکسالیوبارشکاهش.

دمایمیانگینپاریس،توافقنامهبهپایبندیعدمصورتدر.خواهدشدتشدیدفعلی،وضعیت

19۸6-2005دورهبهنسبتسلسیوسدرجه3/1آنبهپایبندیصورتدرو5/2حدودکشور

یابدمیافزایش شمالوزاگرسمنطقهدرترتیببهبارشکاهشبیشترینایمنطقهنظراز.

نیزدماافزایشبیشترینبابارشکاهشبیشترینبرعالوهزاگرسمنطقه.دادخواهدرخغرب

شدخواهدمواجه شرقجنوبدارد،وجودآندربارشافزایشاحتمالکهایمنطقهتنها.

شرایط.بودخواهدآساسیلوناگهانیصورتبهمنطقهایندرهابارشرفتارولی.استکشور

گریمطالبهپاریس،توافقنامهدرفعالحضورضمنایرانکهکندمیایجابالذکرفوقاقلیمی

باشدداشتهجهانیجامعهازرااستکردهایجادکشوردرجهانیگرمایشکهتبعاتیبرایخود

 (.1395:35)امیری،

هایبارشوقوعاقلیمی، -جویمخاطراترخدادافزایشمانندپیآمدهاییجهانیگرمایش

کاهش،طوفانرخدادافزایش،(بارشمیانگینکلیکاهشعلیرغم)غیرمترقبهوسنگین

هایگونهبرخیجایجایییاحذفغذایی،امنیتکاهشباغی،وزراعیمحصوالتعملکرد

موجوداتوزیستیتنوعکاهشگیاه،ودامانسان،بیماریهایانواعافزایشگیاهی،وجانوری

روندافزایشکشور،خشکاقلیمافزایشومرطوباقلیمهایپهنهچشمگیرکاهشدریایی،

افزایشگردشگری،شدنرونقکمواقلیمیزیستشاخصکیفیتکاهشزایی،بیابان

هایبخشدرگذاریسرمایهریسکافزایشماالریا،مانندگرمسیریمناطقهایبیماری

وساالنهبودجهوریزیبرنامهبهاعتمادیبیغیرمترقبه،حوادثهزینهافزایشکشاورزی،

خواهددنبالبهکشوردررااقلیمیمخاطراتمعرضدرمناطقازمهاجرتافزایشهمچنین

(.1392داشت)رحیمیوهمکاران،

 
                                                           

11
 IPCC (Intergovernmental panel climate change) 
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 پیشینه تحقیق

ایمنی،(1371:354معین،)بیمیبیبودن،اماندرشدن،ایمنمعنیبهفارسیدرامنیت

دودارایبایدامنیتکهآیدمیبرمعانیایناز(.13۸4:275عمید،)استآسودگیوآرامش

باشدمتفاوتبعد ایجابیبعدوسلبیبعد: ازعبارتسلبیبعددرامنیت. گونههرفقدان:

معنایبهایجابیبعددرهمچنینوباشدالمللیبینوایمنطقهداخلی،منشأدارایکهتهدید،

برد،میبینازراآرامشکهایحادثههروفقربیماری،مرگ،خطروتهدیدازبودنمصون

باشدمی ازحفاظتیوحمایتیهایفعالیتمجموعه»معنایبهامنیتآکسفورددانشنامهدر.

فرهنگ)«استشدهتعریفتهدیدهاوحمالتمقابلدرشخص،وساختارکشور،یک

جملهیکبهتنهاامنیتتعریفدرالمللبینروابطدانشنامهدر(.1372ص:13۸7آکسفورد،

خالفبر(.13۸۸:101گریفیتس،)است«صدماتبرابردرحفاظت»آنواستگردیدهبسنده

تعریفدرتوجهیقابلمدخلالمللبینروابطفرهنگدرکلی،بسیاراغلبوکوتاهتعاریفاین

استشدهآوردهامنیتتوصیفو تهدیدفقدانبرکهاستاصطالحیامنیتفرهنگایندر.

یعنیباشدمطلقاساساًتواندمیامنیترویاینازدارد،داللتنادرهایارزشبهنسبت

نظراز.استکاملامنیتمعادلواقعدراینوتهدیدهاهمهازرهاییوآزادی:گفتتوانمی

استشدهپذیرفتهالمللبینروابطتحقیقاتیحوزهدرواستنسبیاصطالحیامنیتتجربی

(.13۸1:742نونام،وایوانز)شودتحلیلهیچیاهمهبجای،کموبیشحسببرمفهوماینکه

بندیمفهومامنیتدرگذرزماننشاندادهشدهاستدسته1درجدولشماره
بندیمراجعامنیتیدرگذرزماندسته-1جدول

 گفتمان امنیتی حاکم مرجع امنیت در این جوامع انواع جوامع انسانی در طول تاریخ

 جوامع شکاری

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

 شخص
. (Snyder, 1976: 27) 

 گفتمان سنتی

 (.7-29: 1383)خلیلی، 

 کشاورزی –جوامع شبانی 

 (29: 1370)دورانت،   (،68: 1381)گیدنز، 

 گفتمان سنتی .(Finer,1997: 66-63)قبیله 

 (.7-29: 1383)خلیلی، 

 جوامع فئودالی

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

 ها ها و امپراتوری ملت -دولت

 (.743: 1387)غرایاق زندی، 

 گفتمان مدرن

Thompson, 1991). 

 جوامع صنعتی
Held, 1995: 33) 

. 

 فرد و اجتماعات انسانی
.(Bretherton, 1996: 137-

138) 

 گفتمان فرا مدرن
(Goucha, 2008: 150-

115). 

1392منبع:رضایان،

تغییراقلیمبهمثابهتهدیدیامنیتیبخصوصدرحوزهنظامیازسویبسیاریازصاحبنظران

محلبحثواختالفاست.آنهابامطرحکردنمفهوممضیقوسنتیازامنیت،معتقدندتهدید
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توسلبهابزارهای با کنشگرانبیرونیو تعدادیاز امنیتیتهدیدیاستکهازطرفیکیا

 علیه نگاه،جنگی نوع این در گیرد. صورت کشور یک حاکمیت و مردم دولت، سرزمین،

شوندکهخساراتناشیازآنهاقادرپیامدهایاقلیمیبهصورترخدادهایطبیعینگریستهمی

پردازانمکاتبامنیتیگرایانونظریهبهتهدیدچهاررکناصلیکشورنیستند.درنگاهنوواقع

کپن ودربخصوصمکتبامنیتی بهواسطهعاملنظامیتهدیدنشده امنیتملیتنها هاگ،

تهدیدهاینظامی خارجیداشتهباشندنوعتهدیددیگرکهمی4کنار داخلییا توانندمنشا

شوندکهعبارتنداز:تهدیدهایاقتصادی،تهدیدهایاجتماعی،تهدیدهایسیاسیبرشمردهمی

زیست تهدیدهای نظریه(.2003:102Buzan, Waever,)محیطیو از بوزان پردازانبری

اینحوزه از کدام هر در شده استتهدیدهایمطرح مطالعاتامنیتیمعتقد در ها،پیشرو

ایامنیتیبهوجودآورند.باارائهتفسیریتقریباقادرندامنیتملیرابهچالشکشیدهومسئله

مفهومامنیتزیستمحیطی،واردادبیاتِگرایی،موسعازامنیتازسوینظریهپردازاننوواقع

پژوهش حالحاضر در امنیتانسانیشدو اینخصوصامنیتملیو زیادیدر هایبسیار

ایبهاینمفهومنگاهویژههاالمللیوکشورهایعضواینسازمانهایبینانجامگرفتهوسازمان

دسته در اقلیم، تغییر بحثپیامدهای امنیتزیستهایمربندیدارند. به محیطیموردبوط

(.Buzan,1998:150)گیردبحثوبررسیقرارمی
مهمترینمکاتبامنیتی-2جدول  

هاخالصهگزارهناممکتبردیف

مکتب1

آمریکایی

امنیتملی

به پاسخ در آمریکایی سیاسی علوم دانشمندان و شناسان جامعه وسیله به

گرایانهدرآنکشورشکلگرفت.نیازمندیهایآمریکاپسازپایان استراتژیانزوا

مدل راستایمنافعجهانغربونظریهپردازانآمریکایی، در هایامنیتملیرا

استراتژی عدمه و گرفته آمریکایی اینبیشتر در بلوکشرق مقابل در ناتو های

مکتبتدوینشدهاست.

مکتب2

انگلیسی

امنیتملی

سنتجامعه بنابر میشناسان توجه امنیت تاریخی ابعاد بر بیشتر کند.انگلیسی

هایقومیواجتماعیبامقیاسملیهویتوبافتتاریخی،انسجامملی،پیوندگروه

هاینرمافزارانهوفرهنگیدرامنیتملیاهمیتدارند.روش

مکتب3

کپنهاگ

رتوسعهروابطالمللیاستوبهعنوانسنتتحلیلیدبهدنبالقواعدوقوانینبین

ایاروپایغربینقشقدرتمندیداشتهاست.اینمکتبکهالمللدرابعادقارهبین

بهواسطهمکانبنیانگذارانآنبهمکتبکپنهاگشهرتیافتهاستبیشترازمنظر

بین مقیاسحقوق سه در را ملی امنیت تهدیدهای متقابل، وابستگی و الملل

منطقه بررسیجهانی، ملی و قائلمیای تهدیدات برای ترکیبی ماهیتی و کند

است.

1396پورودیگران،نشریهتحقیقاتکاربردیعلومجغرافیایی،منبع:کریمی



1396بهار،4شماره،دومسالپژوهیدفاعی،آیندهفصلنامه146



باانتشارگزارشیاعالمکرد2004براینخستینباروزارتدفاعایاالتمتحدهآمریکادرسال

اقلیممی تغییر که خطر به را امنیتملیاینکشور بهتواند اشاره اینگزارشبا در اندازد.

–پیامدهایمختلفتغییراتاقلیمیواثرگذاریشدیداینپیامدهابرتوانوتجهیزاتنظامی

رویدادهایناشیاز و روندها که بود استداللشده اقصینقاطجهان، در دفاعیاینکشور

تخریبزیرساخت با افزا–هاینظامیتغییراتاقلیمی، با ویشهزینهدفاعی، جابجایینیرو

هزینه بردن باال با افزایشبیماریتجهیزات، با نگهداری، و تعمیر وهای بینسربازان در ها

قسمت غیرممکنکردنعملیاتدر با هایمختلفجهانوهمچنینغیرقابلتحملپرسنل،

قسمت برخی آسیبکردن آمدن وارد باعث نیروها، برای تاسیسات،ها به جدی منابعهای

هایپنهاندرنیلبهاهدافامنیتملیریزیاینوزارتخانهشدهوباعثشکستانسانیوبرنامه

بهبعدهموارهبحثتغیراقلیموامنیتملیدرسنداستراتژیامنیت2004شوند.ازسالمی

(.2007:85Karl ,)ملیسالیانهآمریکاجایگاهخاصیداشتهاست
تشدیدخشکسالیدر الف(تشدیدبا پیامدهایمهمیهمچون: جهانوبخصوصقارهآفریقا،

مهاجرتوبحرانمقابلهنظامیبامهاجران،ب(ازبینرفتنبخشوسیعیازکشاورزیودر
هایمرزیمشترکهایسدسازیبررویرودخانهنتیجهتهدیدامنیتغذایی،پ(توسعهپروژه

سازمانمللراایوغیرههایرودخانهآبهخاطرحقمللیبالهاوبرخوردهایبینوافزایشچالش
در را اقلیم بحثتغییر خود، اسناد در آنداشتتا امنیتذیلبر مباحثامنیتانسانیو

المللیواردکردهوازکشورهابخواهدتاهمگامباامنیتملیخودبهمقولهتغییراقلیموبین
ویژهامنیتزیست مقولهایدامحیطینگاه امنیتغذاییبا ملل، سازمان نگاه از باشند. شته

(راتحتنظارتIPCCالدولیتغییراقلیم)تغییراقلیمگرهخوردهاست.اینسازمانهیاتبین
 متحد ملل سازمان زیست محیط اقلیمی1(UNEP)برنامه تغییرات کنوانسیون قالب در

(UNFCCC)2( شد استخراج آنها درون از پاریس معاهدات بعدها و  ,Stockerسازماندهی

2014:54).
هاییدرخصوصتغییراقلیموپیامدهایدرحالحاضردربسیاریازکشورها،سالیانهگزارش
امنیتانسانیمنتشرمی امنیتملیو اینتحلیلامنیتیآنبر عواملشود. حتییکیاز ها

دانند.احتمالگسترشایناصلیجنگداخلیدرسوریهراپیامدهایناشیازتغییراقلیممی
راسرخاورمیانهوآفریقا،درقالبجنگبرسرمنابعآبییاجنگریزگردها،درچندجنگدرس

پیش از گزارشبینیسالآینده کتبو اینمقاالت، در بههایصورتگرفته توجه با هاست.

                                                           
1
 - United Nations Environment Programme 

2
 - United Nations Framework Convention on Climate Change 
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40رودخانهمشترکمرزیموردمناقشهدرجهانوساختهشدنبیشاز263جاریبودن
رویآنها سدبر که-هزار در حالحاضر بروزسازینقطهجهاناینسد10در به منجر ها

است چندکشورشده یا رسدپیامدهایتغییراقلیمحتیقادربهنظرمی-اختالفاتبیندو
ر تنشدر بروز نتیجه در و کشورهایدیگر محرکنیروهاینظامیعلیه تا وابطخواهدبود

درجدولسه،بین هایمرزیمشترککهسدسازیبررویرودخانهمورداز10المللشوند.
 .(Barnaby,2009:283)آنهابهبروزتنشدرروابطدویاچندکشورمنجرشده،آوردهشدهاست:

هایمرزیومشترکوجودداردلیستکشورهاییکهاحتمالبروزدرگیرینظامیبینآنهابخاطرآب-3جدول

 علت اختالف ها عنوان رودخانه کشورهای درگیر  ردیف

سدسازیترکیهدجلهوفراتترکیه،عراق،سوریهوایران1

سدسازیافغانستانهیرمندوهریرودایرانوافغانستان2

هاسدسازیاسراییلروداردنهارژیمصهیونیستیوفلسطینی3

4 و کنگو اتیوپی کشور۸مصر،

دیگر

سدسازیکنگوواتیوپینیل

سدسازیهندوستانایندوسهندوستانپاکستانو5

سدسازیمرکزیکچندینرودخانهآمریکاومکزیک6

سدسازیچینیانگتسهچینوکشورهایهمسایه7

سدسازیالئوسمکونگالئوس،کامبوجوویتنام۸

سدهایکجکیهایداخلیرودخانههلمنددردرونافغانستان9

هاسدسازیتاجیکآمودریاتاجیکستانوازبکستان10

نماییکلیازمناطقتحتتنشآبیبرروینقشهسیاسیجهاننشاندادهشدهاست:1درشکل


هامشترکوجوددارد:منبع:مناطقیکهاحتمالجنگوبرخوردنظامیبینکشورهابرسرتقسیمآب(1شکل

Koblenz, 201 

تنشآبی

در

 خاورمیانه



تنشآبی

درآسیای

 میانه

تنشآبی

درآسیای

جنوب

 شرقی

تنش

آبیدر

 آفریقا
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چالشاینتنش مناطقیبا در دما،ها اقلیمبر اثراتتغییر است. بیشتر و شدیدتر هایآبی،

تامینآبشیرین،هایمختلفجهاننسبتبهبارشورطوبتخاکباعثشدهاستتاقسمت

برداریبیشترازمنابعمشترکآبیبامشکالتبسیاریمواجهشوندوازاینرویبهفکربهره

گیرد.هاواختالفاتیشکلمیشوندوخصومتهامواجهمیبیافتندکهاغلببامخالفتهمسایه

تغییراقلیمدرامنیتی-هاواسنادیکهسالیانهدرخصوصپیامدهاینظامیعالوهبرگزارش

می پژوهش،شوندجهانمنتشر اینزمینه جهاندر ایرانو شدههایقابلتوجهیدر انجام

شود:هااشارهمیهایاینپژوهشاستکهدرزیربهاختصاربهبرخیازمهمترینیافته

عنوان تبیینپیامدهایامنیتیحوزهآبریزمرکزی"کریمیپوروهمکارانشاندرپژوهشیبا

،،بابررسیسناریوهایتغییراقلیموبادرنظرگرفتنمیزاندماوبارشدراینمنطقه"ایران

همراه به را اینمنطقه امنیتغذاییدر تهدید تولیداتکشاورزیو کاهششدید احتمال

بی استفاده و بارشباران آبکاهششدید منابع از تشدیدرویه نتیجه در و هایزیرزمینی

(.1396پورف)کریمیاندراموردتوجهقراردادهبحرانآب

سازمانکشاورزیوغذایمللمتحددرگزارشیباعنوانتغییراقلیموامنیتآبیوغذاییبا

درنظرگرفتنوضعیتدماوبارشدراقصینقاطجهانوباتاکیدبروضعیتخشکسالیدر

میکشورهایاینمنطقهتحتتاثیرتغییراتهااقتصادیونظاخاورمیانه،برتخریبزیرساختی

پردازددراینگزارشعنوانشدهاستکهدرآیندههرگونهعملیاتنظامیحتیاقلیمیمی

(FAO,2014)بسیارسختخواهدبود،هاینظامیبرایقدرت

نعلیرضاکوچکیوهمکارانشاندرپژوهشیباعنوانبررسیتاثیرتغییراقلیمبرکشاورزیایرا

بکارگیرینرم مدلبا و ،هایاقلیمیافزارهایشبیهساز در سال30وضعیتغذاییایرانرا

چالشیوامنیتیتوصیفکردهواینچالشرابخصوص،آیندهباتوجهبهوضعیتدماوبارش

آنهاعلتاصلیبحرانهایجنوبشرقیومرکزیبیشترموردتوجهقرارمیدراستان دهند.

 کاهشبارافزایشتبخیرغذاییرا کاهشرطوبتو تعریق، زمانیعنوانو اینبرهه شدر

(.1391اند)کوچکی،کرده

عنوانپیامدهایمهمتغییرمحمدیپژوهشگرارشدسازمانمحیطزیستدرمقالهشیخ ایبا

زیهایاقتصادی،افزایشمرگومیر،مهاجرتوناامنیمراقلیمدرایرانآینده،افزایشهزینه

وافزایشبیکاریعنوانکردهومعقتداستکهامنیتاقلیمییکیازارکانمهمامنیتملیدر

(.1396کشورشدهاست)شیخمحمدی،
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عنوانعیسیابراهیمیدرمقاله چالشآیندهتحوالتمنطقه"ایبا "ایپناهندگاناقلیمی،

رزیوصنایعنرفتنصنعتکشاوگسترشمهاجرتازمرزهایشرقیوغربیایرانبخاطرازبی

،بههمخوردنترکیبجمعیتیدربرخیشهرهاهمچونشهرمشهدومرتبطباآبوانرژی

دهامنیتیآین–هاینظامیافزایشتعدادافرادیدارایمذهبیغیرازتشیعرایکیازچالش

(.1395)ابراهیمی،کنداینمنطقهوکشورعنوانمی

هایامنیتیایباعنوانروشیبرایمطالعهآثارتغییراقلیمبرحوزهمقالهالرضاگوهردرعبدل

درایران،عالوهبرمعرفیروشیتجربیبرایمطالعهپیامدهایتغییراقلیم،تهدیدامنیتانرژی،

هایچالشیتغییراقلیمدرایرانمعرفیکردهواحتمالامنیتانسانیوامنیتغذاییراحوزه

 ,Gohar)دهدحوزهتغییراقلیمدرآیندهرامطرحوموردبحثوبررسیقرارمیامنیتیشدن

2016.) 

شیراوندوناصریدرپژوهشیباعنوانبررسیاثراتتغییراقلیمبرامنیتپایدارملیدرایران،

پیامدهایعمیق توجهبهپیامدهایدرجهیکودرجهدوتغییراقلیمدرجهانوایران، تربا

تغییراقلیمراتهدیدهاییمستقیمبرامنیتداخلیایرانوبرخیکشورهایخاورمیانهتوصیف

راهنجاتمعرفیمیکردهواجرایدقیقروش تنها کنند)شیراوندهایسازگاریوانطباقرا

سال(.1395 در ایران وضعیتاقتصادی از مفصل گزارشی در جهانیمککینزی موسسه

یکیازهایسرمایهمعرفیکردنفرصتضمن2017و2016 گذاریدرایرانتغییراقلیمرا

آینده در که صورتی در که است شده متذکر و کرده توصیف ایران امنیتی ،تهدیدهای

بهدامانبایستبرایکنترلپیامدهایآندستنتواننداینمشکلراحلکنندمیدولتمردان

.(Dabz, 2016)نیروهاینظامیخودشوند

ایباعنوانآیندهپژوهیبحرانآبدرایرانبهروشسناریوپردازی،بامعرفیرضایاندرمقاله

بهتفکیکبهبررسی،اصلیبحرانآبدرایرانهایپیشرانیکیازکردنتغییراقلیمبهعنوان

بحرانوسناریوهایمختلفاینپردازدوامبحرانآبدرایرانمیپیامدهایامنیتیناشیازتد

(.1395د)رضایان،کندناشیازآنراتبیینمیامنیتی–ومسائلنظامی

عنوانسناریوهایتوسعهفناوریرضایانوهمکارانشاندرمقاله باایبا هایتعدیلآبوهوا

 نظامی پیامدهای و آثار بررسی به هارپ، فناوری روی بر فناوری–تمرکز این هاامنیتی

هاباتمرکزبرامنیتنظامیوتغییراتاقلیمیراموردپرداختهوسناریوهایتوسعهاینفناوری

(.1397نیا،دهند)رضایان،پورعزت،حافظتوجهقرارمی
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 روش شناسی پژوهش

روش موضوع، یک محتمل و ممکن پیامدهای شناسایی مختلفیبرای سازوکارهای و ها

روشتمی پرکاربردترین از یکی سناریونویسی شوند. گرفته بکار کشفپیامدهایوانند در ها

روشچرخآینده برسناریونویسی، عالوه است. روش1آینده عنوانیکیاز به هایمطرحنیز

 ,Galan, Gordon)پژوهیدرشناساییوکشفپیامدهایممکنومحتملآیندهاستآینده

2009 ).  

بهعنوانمبدعاینروش،کاربردهایمختلفیبرایآنبرشمردهاست.چند2جرومسیگلن

موردازمهمترینکاربردهایاینچرخعبارتنداز:

 کشفپیامدها؛ •

 هایتغییر؛آشکارسازیالیه •

 سازماندهیوترکیب؛ •

 هاقبلازاجرا؛آزمایشایده •

 خلقسناریوهایساده؛ •

 هایخالق؛تولیدایده •

 پنهان.پیشبینیپیامدهای •

                                                           
1
 Futures wheel  

2
 J C Galan 
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 کاربردهایاصلیروشچرخآینده-2شکل

بهکارگرفتنچرخآیندهبرایکشفپیامدهایممکنومحتملآینده،نیازمندمقدماتیاست.

استاینچرختالشمی گلنمعتقد یاهمانطوریکه روییکموضوع بر تمرکز با تا کند

رانه،زیستمحیطی،نظامیوغیرهناومسئله،پیامدهایمختلفسیاسی،اقتصادی،اجتماعی،ف

رادرچندینالیهموردشناساییقراردهد.برایشناساییاینپیامدهابااینگسترهموضوعی،

هایموردنیاز،درقالبپنلیامصاحبهازهمهحوزهیهاینیازبهسازماندهیوبکارگیریخبره

هایآننیازمندذهنیلچرخاست.گلنمعتقداستچرخآیندهروشیخالقیتمحوروتکم

ذهن جلسات در اغلب که پیامدهایی است. پنهان پیامدهای آشکارسازی و انگیزیانگیزی

شمحیطیاست.پویشمحیطیشوند.یکیدیگرازمقدماتمهمچرخآینده،پویشناختهمی

یننظرپویشمحیطیازا.شودرصدتحوالتمرتبطباموضوعموردمطالعه،انجاممیباهدفِ

شودتازودترازهایضعیفتوانمندکردهوبهاصطالحباعثمیکهمارادردرکعالئمونشانه

درککنیم را تغییر عالئم رصددیگران بخاطر پویشمحیطی همچنین، است. مهم بسیار

یامدهایدرجهاول،اندبرایتکمیلپآخرینتغییروتحوالتیکهدرحوزهموردمطالعهرخداده

(.1392:562درچرخضروریهستند)گلن،دوموسوم

گاماولبامرورمنابعآغاز3درشکل روشاینپژوهش،نشاندادهشدهاست. ،شمایکلیِ

پژوهشمی مرور با استتا اینگامتالششده در مولفهشودکه موضوع، هایهایمرتبطبا

کاربردهای
 چرخآینده

کشف
 پیامدها

آشکارساز
یالیههای

 تغییر

سازماندهی
 وترکیب

آزمایش
ایدههاقبل
 ازاجرا

خلق
سناریوها
 ساده

تولیدایده
 هایخالق

پیشبینی
پیامدهای
 پنهان
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موردمطالعه،تاحدهایبازخوردیها،پیامدهاوحلقهکلیدی،پیشران سیستمِ مثبتومنفیِ

زمانباگاماولآغازوتاامکانشناساییوترسیمشوند.گامدومبهکمکپویشمحیطیوهم

هدفجمعپایانپژوهشادامهمی پویشمحیطیبا رخدادها،یابد. آوریجدیدترینحوادث،

وحلقه امنیتیِ-سایپیامدهاینظامیهایبازخوردی،کمکبسیارزیادیبرایشناپیامدها

،هایجستجوگرتوانازموتورمیآید.برایاینمنظورمنبعثازتغییراتاقلیمیبهحسابمی

گروهشبکه اجتماعی، بههای میدانی مشاهدات و علمی محافل تخصصی، روزانههای صورت

تاسامانهپویشیاستفادهکرد.اگربخواهیمپویشمحیطیقدرتمندیداشتهباشیمالزماست

خبره با مصاحبه سوم گام کنیم. ایجاد ذیقدرتمندی و امر متخصصین اینها، است. نفعان

مصاحبه قالب در استهایمصاحبه گرفته انجام افراد این با اینعمیق انجام از هدف و

هارههایحاصلازمرورمنابعوپویشمحیطیاست.اینخبها،ارزیابیوتکمیلیافتهمصاحبه

کسانیهستندکهشناختمناسبیازتغییراقلیموتهدیدهایامنیتیوپیامدهاینفعانوذی

نظرات تا هستند قادر آنها موضوع، این مداوم پیگیری دلیل به روی این از دارند. اقلیمی

کنندانهکارشناس ارائه اینمورد درتریدر برگزاریجلساتذهنانگیزیاست. چهارم گام .

پژوهشبس از مییاری شروع هم با همزمان پنجم و چهار گام جلساتها، یعنی شوند.

انگیزی،افرادفارغشوند.درجلساتذهنانگیزیباترسیموتکمیلچرخآیندههمراهمیذهن

کنندتاازجایگاه،رتبهوبسیاریازالقابوعناوین،دریکمحیطدوستانهوراحت،تالشمی

نظرگر در اقلیمبهشناساییپیامدهاینظامیبا آن–فتنپیامدهایتغییر امنیتیناشیاز

الیه شناسایی در مهمی بسیار نقش جلسات این وبپردازند. پنهان پیامدهای تغییر، های

هایجدیدتردارند.ایده

هاقبلیهایگردآوریشدهازگامبندیتمامیدادهدرگامنهایی،پژوهشگرباکدگذاریودسته

مبادرتمی آینده تکمیلچرخ یا ترسیم پژوهشگران،به یا پژوهشگر برایاینمنظور ورزد.

کنند.باتکیهبرمضوعموردمطالعهرادرمرکزنوشتهوپیامدهایدرجهاولآنهاراترسیممی

پیامدهایدرجهاول،پیامدهایدرجهدوموبااستفادهازپیامدهایدرجهدوم،پیامدهایدرجه

گویایچگونگیترسیموتهیهاینچرخاست.3کنند.شکلسوموچهارمراترسیممی
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شهایاجرایروشپژوهگام-3شکل


زچرخآیندهبرایشناساییپیامدهایآیندهیکنمونها-4شکل

ازمدلشهرتوشایستگیاستفادهکردیمبرایشناساییخبره با.ها براساساینمدلابتدا

منتشرشدهدرزمینهعلمیهاوسایرتولیداتها،کتابها،مقاالت،سخنرانیمراجعهبهرساله

نفرهازپژوهشگرانرسیدیمازآنهاخواستیمتاهر45تغییراقلیموپیامدهایآن،بهلیستی

کنند.درگامبعدیازبیناسامی،معرفیهادراینزمینهرانفرازمشهورترینخبره5کدام،

هاواحبهوحضوردرپنلبارتکرارشدهبودراانتخابوبرایمص3آنهاییکهنامشانبیشاز

یافتنمولفههایکلیدیو:مرورمنابع
 حلقههایسیستمِموردمطالعه

رصدتحوالتاقلیمی:پویشمحیطی
 ایرانبرایتکمیلاطالعات

تعیینمثبتیامنفیبودن:مصاحبه
 حلقههایتقویتکنندهیاتضعیفکننده

تکمیلحلقههاو:جلساتذهنانگیزی
 مولفههایکلیدی

اکتشافوشناسایی:چرخآینده
امنیتی-پیامدهاینظامی  
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یافته دعوتکردیم. آنها از انگیزی جلساتذهن تحلیل پژوهشحاصل این از17های نفر

 هابررویروندهایموجودورویدادهایاحتمالیآیندهاست.خبره

 

 های پژوهش یافته

امنیتیناشیازتغییر–پژوهشحاضردرپاسخبهاینپرسشکهمهمترینتهدیدهاینظامی

کدام ایران در هستنداقلیم خبرگ،ها نظر به مراجعه ترسیمبا پویشمحیطی، پایشو ان،

هایآیندهباهدفکشفپیامدها،درگامنخستبادرنظرگرفتنسناریوهایتغییراقلیمچرخ

نددههآیندهراندرچبهمطالعهوضعیتاقلیمیای،سالآینده30ووضعیتدماوبارشدر

کهتوسط–پژوهشحاضربامفروضگرفتنسناریوهایچهارگانهتغییراقلیم.استپرداخته

براینموضوعتمرکز-تهیهشدهاست2100دانشمندانهیاتبینالدولیتغییراقلیمتاسال

چهپیامدهاینظامی اقلیم، امنیتیبرایجمهوریاسالمی–کردهاستکهاینتغییراتدر

 تواندبههمراهداشتهباشد.سال(می30یراندربلندمدت)ا






155 ...روشازاستفادهباایران؛دراقلیمتغییرازناشیامنیتی-نظامیتهدیدهایپژوهیآینده



یبادرنظرگرفتنپیشرانجمعیت،حجماقتصاد،وسرانهانتشارگازها2100سناریوهایتغییراقلیمتاسال-5شکل

 IPCCالدولیتغییراقلیمای،منبع:دبیرخانههیاتبینگلخانه

سال تا که نظرگرفتنتدوینشده2100اینسناریوها در قطعیتاندبا عدم سهپیشرانو

ایبهتشریحوضعیترشدجمعیت،رشداقتصادیومیزانانتشارگازهایگلخانهاصلییعنی:

فرض با که اول سناریوی اساسدر این بر است. پرداخته آینده دهه چند بارشدر و دما

سالهمکاریهمهدولت اساستوافقنامهپاریساستتا بر همچنانروندافزایشی2040ها

بهغیرازاینسناریو،سهسناریویمحتملدیگراشارهبهداشتگرمایشجهانیادامهخواهد

بر اقلیمدارند. تغییر بحرانبخاطر فاجعهو احتمالبروز و آینده تشدیدگرمایشجهانیدر

شدهبرایایرانشبیهسازی2050وضعیتدماوبراشتاسال،اساسسناریوهایتغییراقلیم

:هاستونتایجزیربدستآمد




منبع:سازمانهواشناسی-هایاقلیمیبراساسمدل2100بینیاحتمالیوضعیتبارشدرایرانتاسالپیش-6شکل

درنشانمی6شکل نظرگرفتنسناریوهایتغییراقلیمووضعیتکلیایران، در دهدکهبا
بهمرور-استهایاصلیپیامدهایاقلیمیزمولفهکهیکیا-چنددههآیندهوضعیتبارش

بیشترازسایرنقاطکشور کاهشیافتهوبخصوصبخشغربیکشوروحوزهآبریزمرکزیرا
باکمکگرفتن2100ایرانتاسالیوضعیتدمای7نیندرشکلمتاثرخواهدساخت.همچ

افزایشدمایکشورنیزازمدل هایاقلیمیحاکیازآناستکههمزمانباکاهشبارشبا
مواجهخواهیمبود.
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یمنبع:سازمانهواشناس-هایاقلیمیبراساسمدل2100بینیاحتمالیوضعیتدمادرایرانتاسالپیش-7شکل

هانیزبرافزایشتعدادروزهایگرمدرکشور،افزایشرخدادهایحدیدرایرانبینیسایرپیش

همچون:سیلوطوفاناشارهدارند.

بعدازمشخصشدنوضعیتدماوبارشدرکشوربامرورمنابعمختلف،بهآشکارسازیروابط

مشخصکردنحلقهبین پرمتغیرهایگوناگونو منفی( )مثبتو داختههایبازخوردیاولیه

هایاصلیاقلیمشاملدما،بارش،جریاناتمشخصاستویژگی۸شد.همانطوریکهدرشکل

هایانسانیمنجربهایجادبازخوردهایمثبتومنفیدرتحتتاثیرفعالیتوغیرهاقیانوسی

شدهکهپیامداینبازخوردهابروزتهدیدهایمختلفبودهبارشورخدادهایحدیندما،میزا

است.

 2030دهه 2050دهه 2090دهه 2070دهه
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یدهایناشیازآن:منبع:پژوهشگرهایانسانیوتهدچرخهمربوطبهتغییراقلیمتحتتاثیرفعالیت-۸شکل

هان،درهمزمانبامرورمنابع،باایجادسازوکاریآنالینبرایرصدتحوالتاقلیمیایرانوج

هزارخبر،مقاله،همایش،رخدادوحادثهمرتبطباتغییراقلیم،توسط3طولدوسال،بیشاز

هایبازخوردی،درکودریافتعالئموتیمپژوهشگردآوریوحاصلاینپویش،تکمیلحلقه

هادررههاواستفادهازاینخب(تغییربود.بامراجعهبهخبرهweak signalsهایضعیف)نشانه

امنیتی–چرخآیندهبرایشناساییپیامدهاینظامی17قالبجلساتذهنانگیزی،بیشاز

 اینچرخ30تغییراقلیمدر برایامنیتملیجمهوریاسالمیایرانترسیمو هاسالآینده

بندیبندیودردرونیکچرخواحدجمعشدند.درشکلزیرجمعتوسطتیمپژوهشجمع

)پیوستشمارهامنیتیآوردهشدهاست.–یندهبرایشناساییتهدیدهاینظامیروشچرخآ

1)

 حاصل چرخ ذهن10این جلسه و دانشگاه سطح همایشدر سه خبرگان، بین 9انگیزی

خبره درمصاحبهتخصصیاز است. بخشضمایمآوردهشده هاییاستکهمشخصاتشاندر
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تکمیلچرخجلساتذهن تحلیلروندهایمربوطبههرهایانگیزیبعداز و تجزیه و آینده

هاخواستهشدتابراساساینروندها)روندهاشامل:روندبارشدرهرمنطقهازایران،ازخبره

ب،رونداستان،روندافزایشدمادرهراستان،روندتولیدمحصوالتکشاورزی،میزانمصرفآ

بروزپیامدهایبود(احتمالحدیسالدهایروندوقوعرخداهایآلودگیومهاجرت،شاخص

برروینقشهایرانمشخصکنند.سالآینده30آنمنطقهازکشوردردرامنیتیرا–نظامی

سالآینده30کهحاصلاینهماندیشیوتجزیهوتحلیل؛نقشهمخاطراتاقلیمیایراندر

است:

ها،بعدازمشخصکردنهایاول،دوموسومآنبهکمکخبرهبرایترسیماینچرخ،والیه

جلساتحلقه در پیامدهاییکه یکاز هر مهار یا تشدید منفیدر هایبازخوردیمثبتو

مصاحبهذهن کشفپیامدهاینظامیانگیزیو به بودند شده امنیتی–هایحضوریآشکار

هاپرداختیم.یندهبانظراینخبرهسالآ30احتمالیدر

دهدکهدربلندمدتاینچرخآیندهپسازترسیموتکمیلبهوسیلهتیمپژوهشنشانمی

اقلیمیداشتهامنیتیدرایرانمی–سالآینده(مهمترینتهدیدهاینظامی30) تواندمنشا

خطر.2عراقبرسرریزگردها،خطردرگیرییاتنشنظامیبا.1توانبه:ازآنجملهمیباشد.

.3درگیرییاتنشنظامیباافغانستانبخاطرسدکجکیوسدسلمابررویهیرمندوهریرود.

و سیستان خوزستان، در اقلیمی امنیت رفتن بین از بخاطر داخلی جنگ و آشوب خطر

رمشهدخطرمهاجرتاهلسنتبهشه.5هایقومیومذهبی،بلوچستانوفعالشدنشکاف

درگیری احتمال و شهر این در ترکیبجمعیتی خوردن هم بر و مذهبی، 6های افزایش.

در–هایقومینارضایتیبخاطرمهاجرتوبیکاریکهاحتمالفعالشدنشکاف مذهبیرا

رکردستانوآذ 7بایجانافزایشخواهدداد. و. تشدیدمهاجرتوخالیشدنمرزهایکشور

.فرسودهشدنوازبین۸یتبراینیروهاینظامیکشورودرنهایتینامنبربودنتامهزینه

هاینظامیدربرخیمناطقکشوراشارهکرد.رفتنزیرساخت

سالآیندهباوقوعهریک30دهندکهدربهمانشانمیالگوهایاستخراجشدهازچرخآینده

امنیتنظامیکشو مستقیم، غیر و مستقیم زیر، موارد چالشاز با خواهدشد.ر هاییمواجه

هانیزبراینمواردتاکیددارند.بینیهمانطوریکهبرخیازمهمترینپیش

درنظامیعملیاتشدنخطرناکوهاانسانبرایآنشدنتحملغیرقابلودماافزایش-

.خاورمیانهوعربیکشورهایعراق،ایران،مناطقبرخی
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برایتهدیدیتواندمیهاجنگلسوزیآتشگرفتنشدتوخشکسالیودماافزایش-

باشدنظامیتاسیساتسایرونیروهاآموزشهایپایگاه وامواجارتفاعوآبهاسطحافزایش.

زیانبارآثارباعثوگردیدهجزایروسواحلرفتنآبزیربهمنجرتواندمیمدهاوجزرتشدید

.شودجزایروساحلینظامیتاسیساتوسواحلبر

بینحتیوهمسایهکشورهایمیاندرگیریافزایشوآبیمنابعکاهشسربررقابت-

کشور.داخلدراستانیوایحوضه

ذوباثردرکههاییخشکیوجزایردرجدیدمنابعاکتشافوتملکسربرشدیدرقابت-

.آیندمیبیرونیخزیرازقطبیهاییخشدن

وهاپایگاهبرآنهامخربآثارودریاییهایطوفانوسیلوقوعتکراروشدتافزایش-

مانندرخدادی)زدهخسارتمناطقدرمردمبهکمکآمادگیهمچنینونظامیتاسیسات

طوفانشدیدترینرکوردباوآوارهمیلیون14ازبیشوکشته6000بافیلیپینهائیانطوفان

وانسانیشدیدزیانبارآثارتواندمیمخربجویپدیدهیککهدادنشانتاریخطولدر

(.باشدداشتههمراهبهاقتصادی

عوارضحذفوگردوغبارهایچشمهمرزی،هایرودخانهآبی،منابعسربرامنیتیهایچالش-

مرزیهایدریاچهوهارودخانهمانند)طبیعی موجبتواندمیالمللیبینمرزهایمحدوده(

باچالشهمجوارکشورهایبینتنشبروز گرددوازاینطریقنیروهاینظامیوامنیتیرا

مواجهسازد.

تبدیلارزشمندکاالییبهآبویابدمیافزایشغنیکشورهایازآنانتقالوآبصنعت -

درچنینشرایطیاحتمال.باشدتاثیرگذارکشورهابینروابطدرتواندمیآنتجارتکهشده

طلب هشیاریدائمینیروهاینظامیرا و حضور و خارجیافزایشیافته درگیریداخلیو

کند.می

تواندمیاقیانوسیواقلیمیجوی،مخاطراتافزایشوگردوخاکدما،افزایشطورکلیبه-

کاهشرااحتمالیجنگدرآنهاقدرتوگذاشتهمنفیتاثیرکشورهادفاعینیروهایتوانروی

.دهد

کهدریاییهایطوفانوسیل،طوفاننظیرحدیرخدادهایوقوعبرابردرنظامیتاسیسات-

نظامیزیربناییتاسیساتاحداثوشوندمستحکمبایدیابد،میافزایشآنهافراوانیآیندهدر

ها،نیروهایباشدکهبنابهنظرخبرهمنطقهآیندههیدرواقلیمیرفتارمطالعاتبراساسبایستی

نظامیایرانازاینحیثآسیبپذیربودهودربرابررخدادهایشدیدتواناندکیدارند.
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اقلیمبامناطقسمتبهکشوراقلیمیپذیرآسیبمناطقازمهاجرتجدید،اقلیمیشرایطبا-

یابدمیکاهشمرزیمناطقجمعیتویافتهافزایشمناسبنسبتا بهتوانمیجملهآناز.

خوزستان،جنوبی،خراسانبلوچستان،وسیستاناستانهایازمهاجرتاحتمالیافزایش

مناطقدرکشورامنیتبرایتهدیدیبهتواندمیشرایطاین.کرداشارهغیرهوایالمکرمانشاه،

.گرددتبدیلمرزی

حاشیهکشورهایدررامشابهیاحتماالشرایطآبی،کموخاکگردوخشکسالی،افزایش-

فارسایجادخواهدکرد.خلیج

علتبهگندمویژهبهوکشوراستراتژیکمحصوالتبراقلیمتغییرزیانبارهایگذاریاثر -

بودخواهدمحصوالتدیگرازبیشترآنکشتگستردگی آب،کمبودعلتبهطورکلیبه.

محصوالتبرخیتولیدمقدارکشت،مناسبهایزمینوسعتکاهشوهوادمایافزایش

یافتوازاینرویبامقولهامنیتغذاییروبروخواهیمبودکهبادرنظرگرفتنخواهدکاهش

محصوالتکشاورزی، برایقاچاقموادغذایییا مرزها ناامنیدر احتمالتشدیدنارضایتیو

فزایشخواهدیافت.هزینهتامینامنیتمرزیبراینیروهاینظامیا

ایگستردهمطالعاتکشاورزیتحقیقاتبامرتبطدستگاههایاستالزمزراعیاقلیمتغییربا-

کهآنجااز.دهندارائهاقلیمتغییرباسازگارجدیدباغیوگیاهیهایگونهمعرفیوتولیدبرای

کاربردیتحقیقاتمراکزاکنونهمازبایستیاستبرزمانموضوعیجدیدهایگونهمعرفی

استراتژیک نظامیو همکاریمراکز حمایتباراالزماقداماتخصوصایندرکشاورزیبا

.دهندانجامدولت

کشورقلبنوعیبهکهمرکزیحوضهبراقلیمتغییرمحیطیزیستپیامدهایوآثار-

استتاملقابلبسیارشود،میمحسوب ساختاردلیلبهخشک،نیمهوخشکهایاقلیم.

آسیبوبودهحساسمحیطیتغییراتبهنسبتهااقلیمسایرازبیشخودخاصاکولوژیکی

دارندبیشتریپذیری نیمهوخشکاقلیمیکعنوانبهمرکزیحوضهدربارندگیمتوسط.

حدوددرداردقرارالبرزکوههایپاییندرکهتهراندر(.3جدول)استناچیزبسیارخشک،

دربارندگیمتوسطشرقیوجنوبیمناطقتاکویریبخشدرکهحالیدراستمیلیمتر250

تاثیراتعمق(.1392:۸هوا،وآبتغییرملیگزارشدومین)استمیلیمتر50معادلسال

سرزمینهایراایرانخاکدرصد90اینکهبهتوجهباحوضهایندراقلیمتغییرمحیطیزیست

بتواندآنکهازپیشکشوربارندگیحجمسومدوتقریباومیدهندتشکیلخشکنیمهوخشک

باراخودنیازموردآبازنیمیازبیشایراننتیجهدروشودمیتبخیرکند،آبپررارودها
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منابعبردنتحلیلحالدرسرعتبهعمومیمصرفوکندمیتامینآبخوانهاازبرداشت

(.1396پورودیگران:دهد)کریمیمینشانراخودبیشتراست،زیرزمینی


وضعیتبارندگیدرفالتمرکزیایران-3جدول
سال4۸درصداختالفبا94-95درصداختالفباساله4۸متوسط95-9694-95حوضهآبریز

9777۸9269فالتمرکزی

منبع:وزارتنیرو

سالآیندهتهدیدخواهدکردمربوطبه30مهمترینموردیکهامنیتنیروهاینظامیرادر-

تغییراتاقلیمیگسترشنارضایتی بخاطر تهدید–ها بیکاری، تشدیدمهاجرت، به کهمنجر

استکهباعثقرارگرفتننیروهاینظامیدر-امنیتغذاییوتهدیدامنیتآبیخواهدشد

کاهشمحبوبیتوجایگاهنیروهاینظامیدرافکارعمومیخواهدشد.نیروهایمقابلمردمو

هستند اخاللگر و ناراضی افراد بسا چه و معترضین با برخورد از ناگزیر نفوذ.نظامی با اما

شبکه صورتگسترده در اخبار، تاثیرگذار و سریع انعکاس و مردم بین در اجتماعی های

احتمالگسترشپیامدهایتغییراقل اقتصادیوزیستیآن، یموتشدیدپیامدهایاجتماعی،

بروزدرگیریهاوایجادتنشبیننیروهاینظامیبامردموجوددارد.درزیربهیکموردازاین

المللیاشارهشدهاست:رخدادهاازنگاهتحلیلگرانبین

 

 ها تغییر اقلیم و تشدید نارضایتی

نیزباشداعتراضاتبرایایجرقهتوانندمیاقلیمیتغییراتتداوم برخیکارشناسانمعتقد.

تاثیرات که اقلیمیهستند سبباستممکنمحیطیزیستهایچالشجملهازتغییرات

شدید،خشکسالیاندکردهمطالعهایراندربارهکهکارشناسانیگفتهبه.باشنداعتراضاتتشدید

منفیتاثیرایراناقتصادبراخیرهایسالدرغباروگردوطوفانونامناسبآبمنابع

شویممیمواجهآبکمبودواقلیمیتغییراتباهمزمانطوربهکهزمانی.اندگذاشته

اینودرشرایطیکهنقدینگینیزدردستدولتنباشدکنندنمیرشدکشاورزیمحصوالت

نقشنفت،قیمتکاهشوفسادبرعالوه.شوندمیبحرانایجادباعثهمباهمگیهادغدغه

است.اعتراضاتدراقلیمیتغییرات واستبودهخشکسالیدچارسال14برایایرانزیاد

ندارد.وجودآبیمزارع،آبیاریبرایکهچرااندشدهشهرهاازمهاجرتبهمجبورکشاورزان

تاثیرمردمزندگیکیفیتبرشده،آغازسواینبهمیالدی90دههاواخرازکهایرانخشکسالی

تغییراتعلتبه.استشدهایرانسرتاسردرمهاجرتموجافزایشسببوگذاشتهاستمنفی
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درصد20میزانبهقرنپایانتاخاورمیانهکلدربارندگیکهشودمیبینیپیشاقلیمی

در.شوندموجبراهوایدمایافزایشدرجه5تاتوانندمیهواییوآبتغییراتویابدکاهش

کهشودمواجهگرماموجباقدریبهتواندمیفارسخلیج2070سالتامیالدی2015سال

راهاحرارتدرجهباالترینازیکیایرانجاریتابستاندر.سازددشوارهاانسانبرایرازندگی

دسترسیمشکالتوسدهامانندساختهانسانهایچالشازایمجموعههمچنین،کرد؛تجربه

هستندزیادکوچکشهرهایوروستاییمناطقدرخصوصبهایراندرآببه موضوعاین.

 ,Woldman)شوددشوارتردرامدکمافرادزندگیوضعیتگرما،بامقابلهبرایتاشدهسبب

2018). 

دنبالبهراایحوضهبینآبانتقالطرحمرکزی،حوضهپهنهبراقلیمیتغییرات،نتیجهدر

.بودخواهدسیاسیهایتنششدهیادزنجیرهبروندادحداقلنهایتدرآورد،خواهدخود

واصفهانخوزستان،استانهایمیانآنبارزهاینمونهکهاستانیمیانهایتنشافزایش

سیاسیپیامدهایمهمترینازیکیشد،مشاهدهاخیرهایسالدربختیاریچهارمحال

هاتنشافزایش.کندمیایحوضهبینانتقالطرحبهناگزیرراهادولتکهاستاقلیمتغییرات

خودآبهایازوسیعیحجمای،حوضهبینآبانتقالدلیلبهکهکشاورزقشرمیاندرویژهبه

سیاسیسازماندهیدراختاللبهمنجردهند،میدستازدیگراستانهایدرمصرفبرایرا

شودمیاجتماعیهاینارضایتیافزایشوفضا ازناشیهایتنششدنداردامنهصورتدر.

وتنشازفضاییبههستند،ایحوضهبینآبانتقالمبدأکهکشورازهاییاستاناقلیم،تغییر

وهانارضایتیحجمافزایشدیگر،سویاز.شدخواهندتبدیلگستردهوفرسایندههایمنازعه

میاندرسیاسیهایالیهبهاعتمادیبیافزایشسببملت،ودولتمیانفاصلهگرفتنشدت

مرکزیحوضهدرویژهبهاقلیمتغییرپدیدهمقیاسیچندتاثیراتوچندالیگی.شودمیمردم

راکشوردرفضاسیاسیمدیریتاست،دادهاختصاصخودبهراایرانازمساحتبیشترینکه

کندمیمختل
 

 گیری نتیجه

هایفعالیتافزایشها،جنگلتخریبزمین،کاربریتغییرباعثکهزمینکرهجمعیتافزایش

استداشتههمراهبهمختلفیتبعاتشده،مایعوجامدضایعاتتولیدودامداریوکشاورزی

اینازیکیاقلیمتغییرپدیدهکه ازبسیاریمهممباحثازیکیتاشدهباعثامرآنهاست.

چندکهباشدناپذیربرگشتوضعیتیکعنوانبهآنتغییراتواقلیمجهان،علمیمحافل
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تعادلازاندکیخوردنهمبه.استبودهعلمیهایرشتهمحققیناکثرتوجهکانوناخیردهه

دهدنشانراافزایشروندبهتمایلزمینکرهحرارتدرجهمتوسطشدهموجبجهاناقلیم

 مشاهده نیز ایران در افزایشی چنین هایخشکسالیوشدیدگرماییهایموج.شودمیکه

ها،اقیانوسآبشدنگرممایع،بهجامدازهابارششکلتغییرشیرین،آبکمبودممتد،

درکههستندمواردیترینلمسقابلوتریناهمیتباقطبیهاییخذوبرونددرتسریع

علمیابعاددلیلبهاقلیمتغییرات.استدیدهخودبهآنهازیستوانسانیجوامعاخیرهایدهه

محیطی،اثرات)کاربردیو نظامی و اجتماعی امنیتی-اقتصادی، فزایندهایاهمیتازآن(

وصنایعکشاورزی،ماننداقلیمیعناصربهوابستهانسانیهایسیستمکهچرااست،برخوردار

کنند.میعملوشدهطراحیاقلیمپایداریوثباتمبنایبرآنامثال

جوامعامنیتبرایویژهپیامدهایاقلیمدرتغییراتکوچکترینکهاستبدیهیرو،ایناز

صنعتیانقالبازبویژهانسانیهایفعالیت.گذاشتخواهدجایبرآنگوناگونابعاددرانسانی

افزایشزیادیمیزانبهراکربناکسیددیهمچونجودرموجودگازهایمیزانسو،اینبه

تمامطبیعیسیستمخوردنهمبهبهایبهزمینجوتوانحداززیادترگازتولیداست،داده

فرایندهایهمراهبهوضعیتایناست،داشتههمراهبهراایگلخانهتاثیربنامایپدیدهوشده

پیامدهایخودنوبهبههمشدهیادتغییرات.استشدهاقلیمتغییراتسببطبیعیودینامیکی

ها،خشکسالیوسیلوقوعافزایش.گذارد میجایبههیدرولوژیبویژهحیات،چرخهبرمهمی

زمینیزیروسطحیآبمنابعسطحدرتغییروبیابانیمناطقافزایشگسترده،غبارهایوگرد

برسوءشانتاثیربیشترینکهرودمیشماربهاقلیمتغییراتمحیطیزیستآثاردیگرازهم

محیطوطبیعیمنابعهایعرصهوکشاورزیغذایی،موادتولیدهمچوناقتصادیهایفعالیت

.استزیست

تغییرات این داشت. خواهد دنبال به زیانباری پیامدهای و آثار مدت بلند در اقلیم تغییر

اینبینپیمی در اندازند. بهخطر امنیتانسانیرا امدهایتوانندابعادمختلفامنیتملیو

امنیتیازاهمیتیبسیاربیشتربرایایرانبرخوردارهستند.چرخآیندهبهمانشان–نظامی

تواندباهایاقلیمیهمچوندما،بارش،جریاناتاقیانوسیو...میدهدکهتغییردرویژگیمی

داشت توجهی قابل امنیتی پیامدهای منفی( و )مثبت بازخوردی منظم الگوهای از هپیروی

توانبه:باشند.ازآنجملهمی

 مهاجرتوامنیتمرزی

 خشکسالیوآشوبداخلی
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 مناطقساحلیوتخریبتجهیزاتنظامی 

 کشاورزیوامنیتغذایی 

 ایریزگردهاودرگیریمنطقه 

 هایمشترکوجنگآبیرودخانه 

 .حاشیهنشینیوافزایشناامنیداخلی،اشارهکرد

کشورهایوایران)مامنطقهدراقلیمتغییروزمینشدنگرمپیامدهایونتایجترینمهماز

دریاچهمانند)داخلیهایدریاچهتشدیدروندنابودیخشکسالی،(مدیترانهشرقوخاورمیانه

ازبسیاریدرهمچنینوسیستانهاموندریاچهشدنخشک)آبکمبودو(مهارلووارومیه

آبیتنشمناطق است( خاورمیانهمنطقهبرایناساسویازشدهمنتشرهاینقشهارزیابی.

ترینمهمترکیهوسوریهعراق،بینایناحیه2010تا2003هایسالطیکهدهدمینشان

.استبودهمنطقهایندرخشکسالیکانون

کشاورزیهایزمیندادندستازهمچونمختلفهایشیوهبهاینکهبرعالوهتغییراتاقلیمی

ازمناطقیامنیتدرگیری،ومناقشاتایجادباگذاشته،اثرمردممعیشترویبرآبکمبودو

هابخصوصدرشودرفتهرفتهبردامنهاینناامنیبینیمیاستوپیشزدههمبرنیزراجهان

امنیتیافزودهشود.ایرانبهدلیلدرگیربودنباپیامدهایمختلفناشیازتغییر-حوزهنظامی

نیروهاینظامیایرانباکنندههایمبهمونگراناقلیم،درآیندهباپدیده ایروبروخواهدشد.

هایتوجهبهوظایفیکهدرتامینامنیتمرزها،امنیتداخلیکشوردرصورتضرورت،پایگاه

مختلفدرمناطقساحلیوخشک،تجهیزاتوتاسیساتیکهدرمناطقتحتتنشدارددر

به اینرویتالشبرایآینده از شد. خواهد متاثر اقلیم تغییر پیامدهایناشیاز شدتاز

زیرساخت کردن آموزشسازگار دادن و اقلیمی تغییرات با کشور دفاعی و نظامی وهای ها

هایکالننظامیبایدهایآیندهازضروریاتسیاستهایالزمبهایننیروهادرسالآمادگی

 باشد.



 منابع
 ،فرهنگلغتفارسیمعین،تهران،انتشاراتفرهنگستانزبانوادبیات.(1371محمد)معین

فارسی

 فرهنگلغتفارسیعمید،تهران،انتشاراتفرهنگستانزبانوادبیات.(1392)عمید،حسن

فارسی
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 المللوسیاستجهان،ترجمه:علیرضاطیب،دانشنامهروابطبین.(1393)گریفیتس،مارتین

تهران،انتشاراتنی

 الملل،ترجمه:مشیرزاده،حمیراوحسینفهنروابطبین.(13۸9)ایوانز،گراهام،نونام،جفری

شریفی،تهران،نشرنی.

 (1392رضایان،احد).اراتساکویدرایران،تهران،انتششناسیامنیتزیستمحیطآسیب.

 تبیینپیامدهایامنیتیتغییراقلیمحوزهآبریزمرکزیایران،نشریه.(1396پورودیگران)کریمی

.45.شماره17تحقیقاتکاربردیعلومجغرافیایی،سال

 ( تئودور گوردون،  جرومسیو بزرگروش.(1392گلن، مترجمین:هایآیندهدانشنامه پژوهی،

فر،تهران،انتشاراتتیسا.ملکیمرضیهکیقبادی،فرخنده

 ( وندل آینده.(1392بل، ومبانی تقوی مصطفی مترجمین: دانش، و اهداف تاریخچه، پژوهی،

محسنمحقق،تهران،انتشاراتموسسهآموزشیوتحقیقاتیصنایعدفاعی.

 (1391هاردی،جانتی).اثراتوراهحل علل، خزانهتغییراقلیم، وهمکاران،داریها،مترجمین:

تهران،انتشاراتپژوهشکدهامیرکبیر.

 (1395گیدلی،جنیفر).آینده،معرفیبسیارکوتاه،مترجم:ابوذرسیفیکلستان،تهران،انتشارات

دانشگاهعلومپزشکیبقیهاهلل)عج(.

 (1396گزارشسازمانهواشناسیکشور).آشکارسازیارزیابیاثراتوچشماندازتغییراقلیمدر

شناسی.،تهران،انتشاراتپژوهشکدهاقلیم21ایرانطیقرن

 آشکارسازیتغییراتاقلیمیباتحلیلآزمون.(1395)مهدیس،سادات،ذوقی،کرباسی،امیری

مدان(.محیطگلههایخشکسالی)مطالعۀموردی:حاشیۀتاالبآقگرافیکیکندالوشاخص

.561-545.ص3شماره41دورهشناسی.

 (1394جعفری،مصطفی).سومینگزارشملیتغییرآبوهوا،تهران،انتشارتسازمانمحیط

زیست.

 (1392رحیمی.نسترن،کارگری.نرگس،گودرزی.رضا).سومینگزارشملیتغییرآبوهواجهت
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