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 چکیده 

آب و هوا در طی تاریخ همواره نقش مهمی در زندگی و حیات بشر داشته است به نحوی که برخی از اندیشمندان،    

دهه های اخیر به دلیل تاثیر . در تحت تاثیر تغییرات آب و هوایی دانسته اندظهور و سقوط تمدن های گذشته را کامال 

ب جوی و تغییرات آب و هوایی در مخرب برخی از فعالیت های نابخردانه بشر، ما شاهد وقوع مکرر پدیده های مخرّ

اال ب اجه ساخته است.مقیاس جهانی، منطقه ای و محلی هستیم که امنیت محیط و جوامع انسانی را با تهدیدات جدی مو

آمدن سطح آب دریاها از جمله پدیده های است که عمدتا در چارچوب مبحث تغییر اقلیم مطرح است. سواحل دنیا به 

خصوص در برخی مناطق و کشورها به عنوان کانون های اصلی جمعیت، سرمایه و مراکز و زیرساخت های صنعتی، 

آزاد می تواند تهدیدات جدی را متوجه توسعه و رفاه این مناطق نماید.  خدماتی به شمار می رود و افزایش سطح آبهای

تحلیلی و با استناد به منابع معتبر به دنبال بررسی و تحلیل تاثیر افزایش سطح آبهای  -این پژوهش با روش توصیفی

وهش نشان می دهد، دریاها بر محیط زیست طبیعی و فعالیت ها و مراکز و سکونت گاههای انسانی است. یافته های پژ

افزایش سطح آبهای دریاها به دلیل تغییرات شدید در اکوسیستم نواحی ساحلی، نفوذ آب شور، ایجاد زمین های مرطوب 

و باتالقی، طغیان ها و طوفان ها، فرسایش شدید، از بین رفتن سکونت گاهها و زیرساخت های شهری، صنعتی و تهدید 

 تی منجر به تهدید جدی توسعه، رفاه، امنیت و ثبات جوامع و کشورها می شود   کشاورزی، شیالت و سایر منابع معیش

 . تغییراقلیمی، تهدید، امنیت اجتماعی، افزایش سطح آب دریاها واژگان کلیدی:

 

 مقدمه - 0

ت می کند باقلیم سیاره زمین هرگز ثابت و بدون تغییر نبوده است. تاریخ طوالنی سیاره زمین صدق این گفتار را ثا       

که در دوره های مختلف تکوین حیات و تکامل زمین، وردایی ها و تغییرات اقلیمی به دفعات محیط طبیعی را تحت تاثیر 

خود قرار داده اند. تغییر در فراوانی و روند وقوع پدیده های جوی موجب گردیده تا پژوهشگران بی شماری، تغییرات 

(. IPCC, 2007نوان جدی ترین تهدید محیطی برای دنیای امروز قلمداد نمایند )اقلیمی ناشی از گرمایش جهانی را به ع

بر اساس آخرین گزارش علمی منتشر شده توسط دفتر بین الدول تغییر اقلیم، سیاره زمین به شکل غیرقابل انکاری در 

ده ناشی از فعالیت از گرمایش ایجاد ش %10حال گرم شدن است و بررسی های انجام شده مبین آن است که بیش از 

های بشر در طی چند دهه گذشته می باشد. حجم عظیمی از مشاهدات علمی بیانگر گرم شدن زمین و بروز تغییر در 

(. اثرات IPCC, 2007می باشد ) 9150رفتار بسیاری از پدیده های جوی در سامانه اقلیم زمین، بویژه پس از دهه 

مؤلفه های اتمسفری و محیطی را از خود متأثر ساخته است، بطوری که  ناشی از گرمایش زمین، تعداد بی شماری از

گرمایش زمین با افزایش سطح آب دریاها، کاهش پوشش برف بر روی خشکی ها و افزایش ذوب یخچال های قطبی 

 (. 9همراه گشته است )شکل 

_____________________________________________________________________________________ 
 (059-28805383شماره تماس) : مکاتبات نویسنده مسئول 
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( متوسط جهانی b( دمای متوسط جهانی. )a)  (.IPCC, 2007) روند تغییرات مشاهده شده در برخی از پدیده های اقلیمی و محیطی:  0 شکل

 ( سطح پوشیده از برف در نیمکره شمالیcسطح آب دریاها. )
 

آن چه که موجب گردیده تا تغییرات آب و هوایی به عنوان جدی ترین تهدید محیطیِ دنیای امروز قلمداد گردد، نقشی 

محیطی زمین همچون گرم شدن کره زمین، بروز و تداوم است که این پدیده در بروز بسیاری از چالش های زیست 

خشکسالی ها، بروز قحطی ها، وقوع طوفان ها و سیالب های ویرانگر، شیوع امراض واگیر و مسری، کاهش منابع آب، 

تشدید درگیری ها و نزاع ها بر سر منابع آب و غذا داشته است. بدین ترتیب، پدیده گرمایش جهانی و تغییرات آب و 

یی سیاره زمین به واسطه نقشی که در بروز چالش های زیست محیطی زمین بازی می نماید، چند دهه ای است که هوا

امنیت پایدار جهانی را به مخاطره افکنده و سازمان ها، نهادها و دولت ها را چه در سطح منطقه ای و چه در سطح جهانی 

ای را به یک دغدغه عمومی و بین المللی تبدیل نموده، این به چالش کشیده است. آن چه که بیش از پیش چنین پدیده 

نکته است که گرمایش جهانی در طی دهه های آینده نیز از یک روند افزایشی برخوردار خواهد بود. به عبارتی دیگر، 

 به تمامی شواهد علمی موجود مبین این نکته است که در طی دهه های آینده، گرمایش جهانی و تغییرات آب و هوایی

(، و پدیده های اقلیمی حدی با شدت و گستردگی بیشتری IPCC, 2007شکلی بارزتر و آشکارتر تداوم خواهد یافت )

در این میان افزایش سطح آب دریاها به عنوان یکی از شاخص ترین نتایج و اثرات گرمایش زمین، بوقوع خواهند پیوست. 

یکی از دغدغه های بزرگ جامعه بشری در دهه های آینده مبدل گردد.  بیش از سایر مؤلفه ها نمود یافته و می رود تا به

روند بسیار نگران کننده کاهش پوشش یخی کالهک های قطبی همراه با روند افزایشی سطح آب دریاها پیامدهای 

 یناجتماعی، اقتصادی و سیاسی گسترده ای در پی خواهد داشت که موضوع و هدف اصلی مطالعه حاضر می باشد. بر ا

پیامدهای ژئوپلتیکی ناشی از افزایش سطح آب دریاها در طی دهه های آینده هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی اساس 

 .   می باشد

 روش تحقیق:داده ها و  -0

تحلیلی محسوب می شود. اطالعات مورد  -پژوهش از نظر هدف کاربردی و از منظر ماهیت و روش توصیفیاین        

ه ک عه به منابع معتبر و به صورت اسنادی گردآوری شده است. سوال اصلی پژوهش این است که نیاز پژوهش با مراج

را در اکوسیستم طی دهه های اخیر و تداوم آن در دهه های آینده چه پیامدهایی سطح آب دریاها در تغییرات و نوسات 

 طبیعی و زندگی و حیات بشری به همراه خواهد داشت؟ 
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 مبانی نظری: -6

 تغییرات و نوسانات اقلیمی : (0-6

 :تغییرات جهانی دما و بارشالف(

بر اساس شواهد علمی در دسترس، در نتیجه فعالیت های انسانی تغییرات قابل مالحظه ای در اقلیم زمین بوقوع پیوسته 

رد که بین است که از جمله نشانه های آن می توان به مواردی چون: افزایش تدریجی متوسط دمای کره زمین اشاره ک

نواحی مختلف و بین خشکی ها و دریا ها از حیث الگوی متوسط دما متفاوت است. اگرچه افزایش ناگهانی گرم شدن کره 

از یک دهه قبل شروع شد و نشانه های آن هم افزایش تعداد روزهای خیلی گرم و کاهش روزهای سرد بوده بیش زمین 

 50ر سال اخیر رسیده است و د 500 ه متوسط دما به حداکثر خود دراست. اما اطالعات تاریخی تایید می کند که ک

می دانند. در  9880محققان نقطه آغاز گرمایش جهانی را سال  این جریان افزایش دما تداوم داشته است.  سال اخیر

ن گرم را می توا 9110درجه سانتی گراد افزایش یافته است. دهه  0,8طول قرن بیستم، دمای سطح زمین در حدود 

 3003در سال  39را بعنوان گرم ترین سال در قرن بیستم یاد کرد. گرمای ایجاد شده در قرن  9118ترین دهه و سال

جونز و همکاران، ، دومین سال گرم کره زمین دانست)9118به اوج خود رسید، چنان که می توان این سال را بعد از سال 

 .شان داده شده استمتوسط روند تغییرات جهانی دما ن 3. شکل(3009

 
 (IPCC, 2007: روند تغییرات جهانی دما ) 0شکل

تا  1/0میانگین حرارت کره زمین بین 3900، نشان داد که تا سال 9115گزارش سازمان بین المللی تغییر اقلیم در سال 

ست که از ده هزار سال درجه سانتیگراد ا 3/3درجه سانتیگراد افزایش خواهد یافت . مقدار متوسط دامنه این تغییر  5/2

از سوی دیگر عالوه بر تغییرات دما در طی دهه های گذشته (. 9285قبل تاکنون سابقه نداشته است.)تریف و دیگران، 

شاهد تغییرات بارش نیز هستیم. در واقع بدنبال افزایش یافتن متوسط دمای جهانی تغییراتی در سایر ویژگیهای اقلیم 

د ، در حدوبیستم هادر طول قرن داده است. از جمله این تغییرات : افزایش میزان بارندگی جهانی در مکانهای مختلف رخ

درصد در عرضهای متوسط و باالی نیمکره شمالی و همچنین کاهش میزان بارش در مناطق دیگر بوده است.در  90تا  5

ی اخیر کاهش داشته است )تقریباً دهه متر درمیلی 3میزان بارندگیها به طور میانگین در حدود نیز بخش کاهش بارندگی 

متر( میلی 8؛ . بیشترین میزان کاهش بارندگی در حاشیه صحرای آفریقا )درحدود 9180 تا سال 9159 درصد( . از سال 2

تری از متوسط دمای متر( بوده است. آفریقا از جمله نواحی است که دمای گرممیلی 1و کمترین مقدار آن در حدود )

 .جربه کرده که نتیجه آن کاهش بارندگی در نواحی شمال افریقا و همچنین جنوب و نواحی غرب آن می باشدجهانی را ت

در مقابل با افزایش بارندگی در نواحی شرق آفریقا روبرو شده ایم. در سایر مناطق جهان نیز وضعیت تغییرات دما و بارش 

افزونتری را نسبت به گذشته تجربه کرد در صورتی که  بدین گونه است که غرب اروپا میزان گرمای بیشتر و رطوبت

در آسیا تعداد روزهای گرم افزایش یافته و تعداد روزهای  .مدیترانه  با کاهش میزان بارش و بارندگی روبرو شده است
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اهش ا کسرد رو به کاهش نهاده است، در آمریکای التین و حوزه کارائیب دما افزایش یافته که به تبع میزان بارندگی ر

(. یخچالهای کوهستان آلپ در اروپا به سرعت 9288)عساکره، داده است، جزایر کوچک نیزبا افزایش دما روبرو بوده اند.

منابع آب آتن در یونان خشکسالی  9110بیش از نیمی از حجم آنها کاهش یافته است. دهه  9850ذوب شده و از سال 

  .( 9287و همکاران،بی سابقه ای را تجربه کردند . )خرانه داری 
 

 ( ژئوپلیتیک اقلیمی:0-6

تالش های کمی در زمینه توصیف کردن انشعابات ژئوپلیتیکی در زمینه تغییرات اقلیمی و همچنین فشارهای وارده از 

این تغییرات وجود داشته است. در این نوع مطالعات به طور معمول به بررسی تغییرات اقلیمی که ممکن است باعث 

ن کشورها شود و همچنین تحرکات با مقیاس بزرگ جمعیتی را که ناشی از تغییرات اقلیمی است وتحت درگیری بی

(. بر اساس ارزیابی ها و بررسی های به عمل 3003یاد می شود، پرداخته می شود )براچ،  "پناهندگان اقلیمی "عنوان 

 ی بی ثباتی در ژئوپلیتیک زیست محیطی، ایجادآمده توسط پژوهشگران دپارتمان دفاع آمریکا، تغییرات اقلیمی توانای

بحران ، نزاع و حتی بوجود آوردن شرایط جنگی را برای کشورها با توجه به  محدودیتهای منابع دارد )شوارتز و رندال، 

 ا(. عالوه بر موارد ذکر شده می توان حیطه کاری ژئوپلیتیک را پس از ایجاد تغییرات اقلیمی  در زمینه کمبود غذ3002

، امنیت آب و از بین رفتن منابع انرژی دانست که هر کدام به نوبه خود توانایی الزم رابرای ایجاد کردن  درگیری میان 

کشورها دارد . پیش بینی هایی در زمینه افزایش درگیری های بین المللی ناشی از تغییرات اقلیمی دور از ذهن نمی 

موجود بیانگر این امر هستند که درگیری میان کشورها امری بعید می باشد  باشند . هر چند بیشتر آنالیزها و تحلیلهای

اما باید دانست که تاثیرات ناشی از تغییرات اقلیمی بر مهاجرتها و جابجایی های اجتماعات انسانی خود عاملی در جهت 

                (.3009شد )بارنت،  افزایش یافتن احتمال درگیری میان گروهای انسانی ویا بعبارتی جنگ غیر نظامی ها خواهد
 

  بحث نتایج و -4

  افزایش سطح آب دریاها )درک مقیاس جهانی(:( 9-1

به دنبال افزایش یافتن متوسط دمای جهانی تغییراتی در سایر ویژگیهای اقلیم جهانی در مکانهای مختلف رخ داده است.  

مدهای تغییر اقلیم و افزایش دمای عمومی کره زمین می افزایش میزان متوسط سطح آب دریاها یکی از مهمترین پیا

متر افزایش یافته است. نرخ این تغییرات یک روند صعودی سانتی 30متوسط سطح آب دریا در حدود  9870باشد. از سال 

یم، برآوردها نشان می دهد که اگر این میزان افزایش را تحت کنترل قرار ندههمچنین (. الف-2را نشان می دهد )شکل 

متر سانتی 29به میزان  3900روند افزایش سطح آب دریاها ادامه یافته بطوری که میزان افزایش سطح آب دریاها تا سال 

 .ب(-2)شکل رشد قابل توجهی را از خود نشان خواهد داد 9110افزوده خواهد شد که نسبت به سال 

تا  30میانگین تغییر سطح دریا بین 3900، تا سال 9115همچنین بنابر گزارش سازمان بین المللی تغییر اقلیم در سال 

جدول زیر  (. 10:  9285سانتیمتر بیان شده است)ردی و دیگران،  50سانتیمتر و حساسیت افزایش سطح دریا تا  88

نیز وضعیت تغییر سطح آبهای دریا را در جزایر اقیانوس آرام نشان می دهد. همچنان که در جدول مشخص است در 

یانوس آرام سطح آب دریاها دچار تغییرات محسوسی شده است و البته میانگین این تغییرت در جزایر مختلف جزایر اق

میلیمتر در مجمع الجزایر  39,1مقدار  تا جزایر کوک سال در در میلی متر  3,5از مقدار متفاوت است؛ به نحوی که 

 (.CSIRO,2006) متفاوت است میکرونز
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روند ( FitzGerald et al., 2008( ،)b)به میلی متر 3008تا سال  9870تغییرات ساالنه سطح آب دریاها از  روند متوسط  (a) 2شکل 

 (Bindoff et al., 2007به میلی متر  ) 3900لتا پیش بینی و  متوسط تغییرات ساالنه سطح آب دریاها
        

 روند روبه افزایش سطح آب دریا در جزایر اقیانوس آرام: 9جدول 

 
Source:FAO,2008 

 

 ( آثار و پیامدهای افزایش سطح آب دریا :0-4

اثرات و پیامدهای افزایش سطح آب دریا را می توان در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و همچنین در       

زایش سطح آب میزان تاثیراتی که افمقیاس های مختلف جهانی، منطقه ای و ملی مورد بررسی قرار داد. به طور قطع، 

که ، بلخاص کردکشور منطقه و  چندسواحل یک یا دو بعد خاص یا نمی توان به سادگی و آسانی محدود به دارد را دریا 

سواحل جزء و به خصوص در حال حاضر، در تاریخ طوالنی بشر . خواهد بودوسیعتر و عمیق تر تاثیرات آن به مراتب 

تمرکز جمعیت و فعالیت های اقتصادی  محسوب می شود و از اینرو افزایش مناطق بسیار مهم و حیاتی کشورها از حیث 

سطح آبهای دریاها می تواند تهدید جدی برای این قطب های جمعیت و اقتصادی باشد. بدیهی است مناطق و کشورهای 

من و ند )لیدردر حال توسعه مانند آسیای جنوب شرقی و بخش هایی از آفریقا در مقابل این تهدید آسیب پذیرتر هست

قابل الجزایر  دریا به طور چشم گیری در جزایر و همچنین مجمعآب ت افزایش سطح ااثرهمچنین  .(9115نیکولز، 

رقابلیت اسکان و فعالیت جمعیت این باساسا در بیشتر نواحی ، افزایش اخیر میزان آب سطح دریا مشاهده خواهد بود و 

 .( 9117)لیدرمن و بولر،  تو چالش های اساسی روبرو خواهد ساخ مشکالت آنها را بامنفی می گذارد و  جزایر تاثیر

افزایش سطح آبهای دریاها به طور طبیعی تاثیرات مختلفی بر اکوسیستم طبیعی و زندگی و فعالیت های انسانی خواهد 



 

 9217 ماه اردیبهشت 91، شناسی ایراندومین کنفرانس ملی آب و هوا

921 

 

 ه است: تاکید شد داشت. در بیشتر تحقیقات صورت گرفته توسط محققین در زمینه افزایش سطح آب دریا بر این موارد

 طغیان و آبگرفتگی ، سیل و طوفانهای پر خسارت-9

 فرسایش  -3  

 کم شدن سرزمینهای مرطوب و تاالبها   -2

 همچنین مک لین از صاحب نظران این حوزه، مهمترین پیامدهای افزایش سطح آب دریا را شامل موارد زیر می داند: 

 ییهای موجود در سواحل افزایش خسارات و از بین رفتن مایملک و دارا 

  افزایش میزان سیالبها و پیامدهای ناشی از این پدیده 

  ایجاد خسارات بر ساختارها و شالوده های انسانی ساخته شده در نواحی ساحلی 

  از بین رفتن منابع تجدید پذیر و حیاتی در نواحی ساحلی 

 سیستم حمل ونقل  کاهش میزان توریست ، کم شدن جاذبه  این نواحی و کم کارآمد شدن 

  آسیب بر منابع معنوی و فرهنگی در این نواحی 

 . تاثیر گذاری بر سیستم کشاورزی و آبزی پروری ار طریق کاهش میزان آّب و خاک به لحاظ کیفیتی 

 

موارد فوق نشان می دهد افزایش سطح آبهای دریاها تاثیرات مستقیمی بر اقتصاد و معیشت ساحل نشینان دارد. بر این 

اس بخش عمده ای از محل زیست و سکونت و همچنین فعالیت های اقتصادی سواحل و جزایر دچار آسیب های جدی اس

خواهد شد.  ضمن اینکه موجب خسارت های سنگینی بر محیط زیست نیز می شود. جدول زیر مهمترین آثار و پیامدهای 

 (.3003های انسانی نشان می دهد )نیکولز، افزایش سطح آبهای دریا را بر محیط های طبیعی و سکونت و فعالیت 
 

 : پیامدهای مستقیم افزایش سطح آب دریاها در دو بخش اقلیمی و غیر اقلیمی 3جدول 

 
در ادامه مطلب برخی از مهمترین پیامدهای منفی افزایش سطح آب دریا ها بر اکوسیستم طبیعی، سکونت گاههای 

 به صورت مختصر مورد بررسی قرار می گیرد:  جمعیتی و زیرساخت های شهری و جوامع انسانی

 :از افزایش سطح آب دریا  (پیامدهای فیزیکی 0-0-4

 : شامل موارد زیر دانستتاثیرات فیزیکی ناشی از افزایش میزان سطح آب دریا را می توان به طور کلی   

 :آب گرفتگی آب، طوفان ها و  طغیان الف(

چون تسونامی و همچنین و پدیده هایی  ها طغیان ،موجهای بلندیجاد و تشدید ادر نقش مهمی  دریاها آب طح سافزایش 

ه اکوسیستم و بر نواحی ک ،تاثیرات منفی را بر محیط زیستهمه ین موارد که دارد طوفانها و هاریکن هایی با شدت زیاد 
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می تواند منجر  نوع پدیده ها  . اینتوسعه یافته اند از جمله زیر ساختهایی چون جاده ها و دیگر تاسیسات خواهد داشت

ساحلی شود که نقش موثری در لی و نابودی بسیاری از زیر ساختها و بنیادهای زیستی در نواحی ماتلفات جانی و به 

  (.3001جمعیت پذیری و توسعه نواحلی ساحلی داشتند )ورمر، 

  :فرسایشتشدید  ب(

ی فرسایش و تغییر در میزان ته نشینی رسوبات در نواحی عاملی است که زمینه را براهمچنین افزایش سطح آب دریا 

میزان ته نشین شدن مواد رسوبی با میزان فرسایش در نواحی ساحلی بین . فراهم می کندساحلی و مصب رودخانه ها 

قیانوس ا بدنبال آن آمیختگی باهمچینن بر کیفیت آب نیز تاثیر گذار خواهد بود. وجود دارد و این فرایند ارتباط معناداری 

و دریا باعث اسیدی شدن دریا و بدنبال آن گرمایش دریا نیز باعث تخریب و از بین رفتن مرجانهای دریایی واقع در نواحی 

 شد   ساحلی خواهد

 ج( شور شدن منابع آب و خاک ساحلی: 

ت ، زمینهای پسافزایش میزان سطح آب دریا ممکن است که باعث نفوذ نمک در اکوسیستم دریایی ، زمینهای مرطوب 

کشاورزی و بعالوه بر آبهای سطحی که در این نواحی جریان دارند تاثیر گذارده و باعث شور شدن این آبها خواهد 

شود.بدیهی است شور شدن خاک و منابع آبی تهدیدی اساسی برای کشاورزی و فعالیت های وابسته به شیالت خواهد 

 لی جمعیت ساحل نشین را با مشکل مواجه خواهد کرد.  بود و با کاهش شدید کیفیت منابع آب های ساح

 د(مسائل مربوط به زهکشی :

عالوه بر مسائل یاد شده، از دیگر مشکالت ناشی از افزایش میزان سطح آب دریا می توان به افزایش میزان سیالبها و 

یا و همچنین میزان بارندگیها در طغیان رودخانه ها در نواحی بازهکشی فقیر اشاره نمود که بدنبال افزایش سطح آب در

این نواحی رخ می دهند. این موضوع نیز پیامدهای اقتصادی و زیست محیطی متعددی به همراه دارد و اقتصاد و کیفیت 

 زندگی ساحل نشینان را با چالش مواجه خواهد کرد. 
 

 ( پیامدهای انسانی افزایش سطح آب دریاها:  0-0-4

رخی از مهمترین پیامدهای افزایش سطح آب دریاها بر جوامع انسانی مورد اشاره قرار می در ادامه مطلب به اختصار ب 

 گیرد: 

 الف(تهدید صنعت ماهیگیری و آبزی پروری : 

افزایش یافتن میزان سطح آب دریاها باعث تغییر جهت در دهانه و مصب رودخانه ها می شود که این امر خود باعث 

ست و تولید مثل ماهی ها و دیگر گونه های زنده آبی می شود. به عنوان نمونه میگو و ایجاد تغیرات بزرگی در محل زی

برخی از آبزیان خاص در محل تالقی آب شور و شیرین زندگی می کنند، بدنبال این افزایش سطح آب این زیست گاهها  

یش سطح آب دریاها و سیالبها و طغیان (. عالوه بر این افزا3002و محل رشد و نمو این آبزیان تغییر خواهد نمود )هاوک، 

های ناشی از این افزایش، خسارات مالی زیادی را بر صیادان و ماهیگیران وارد خواهد نمود چرا که این طغیانها باعث 

نابودی زیست گاههای این آبزیان خواهد شد. نمودار زیر چگونگی تاثیر گذاری افزایش آب سطح دریا به سه روش نفوذ 

بها و طغیانها بر روند صیادی و ماهیگیری که مهم تریم منبع تامین پروئتین ساحل نشینان است، را نشان شوری، سیال

 (.  3000می دهد آلن و توماس، 

 ب(تاثیر بر بخش کشاورزی :

با نفوذ میزان شوری ناشی از افزایش سطح آب دریا میزان محصوالت کشاورزی به دلیل کاهش یافتن میزان آب و خاک 

روند نزولی خواهد داشت و یا از کیفیت آنها به شدت  کاسته خواهد شد. برنج یکی از محصوالت اصلی در شرق  مناسب

و جنوب آسیا می باشد که با افزایش سطح آب دریا در نتیجه نفوذ شوری آب و کاهش کیفیت خاک با کاهش راندمان 

میلیون متریک  0,5تر آب سطح دریا چیزی در حدود م 0,2تولید مواجه خواهد شد. بر اساس آمار بانک جهانی، افزایش

تن برنج را در نواحی ساحلی کاهش می دهد. به عنوان نمونه در کشور بنگالدش، در صورت افزایش شوری ساالنه چیزی 

 میلیون دالر ضرر اقتصادی است.   587میلیون تن گندم در سال کاهش خواهد یافت که معادل  1,13در حدود 
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 ش سطح آب دریا بر سکونتگاهها و سرزمینها  :ج(تاثیر افزای

تپه های ساحلی ، ماسه ای و سرزمینهای مرطوب در برابر افزایش سطح آب دریا بسیار آسیب پذیر و شکننده می باشند 

بر روی نواحی ماسه ای و شنی بنا شده اند که با افزایش سطح  "(. بناهای ساخته شده در سواحل اکثرا9117)کونت، 

این استحکامات و بناها با مشکالت جدی روبرو می شود. بر اساس محاسبات صورت گرفته در این نواحی ساحلی  آب دریا

متر از این سواحل را فرسایش داده  500-900متری سطح آب دریا چیزی در حدود  9بخصوص نواحی ماسه ای افزایش 

شهری و سکونت گاهها منجر به تخریب این و تخریب می کند. تخریب زیرساخت ماسه ای و شنی مراکز و تاسیسات 

 مراکز و تهدید زندگی و زیست شهروندان ساحل نشین می شود.

 
 

 (9213:  پیامدهای  ناشی از افزایش سطح آب دریا در  بخش ماهیگیری  نواحی ساحلی)شفیعی نیا،1شکل 
 

 د(تهدید امنیت انسانی:  

انی را تهدید می نمایند، غالبا تحت عنوان تهدیدات امنیتی گفته پدیده های طبیعی و انسانی که زندگی و فعالیت انس

را مکانی می داند که جمعیت ساکن در آنجا با اتکای به  "اکوسیستم انسانی "می شود. دالبی از اندیشمندان جغرافیایی

 نابع که در نواحینیروی انسانی خود برای زنده ماندن با استفاده از کشاورزی و پرورش محصوالت و دیگر محصوالت و م

مختلف مکان گزینی شده اند به زندگی خود ادامه می دهند. در دهه های اخیر به دلیل برخی تهدیدات طبیعت پایه و 

انسان محور ما شاهد حرکت و جابجایی انسانهای زیادی از یک مکان به مکان دیگر و ترک خانه و کاشانه خود بوده ایم. 

گفته می شود.  افزایش سطح آب دریا می تواند باعث  "پناهندگی اکولوژیکال"اناین نوع مهاجرت اجباری تحت عنو

 "پناهندگان حاشیه ای اکولوژیک "و یا    "پناهندگان زیست محیطی "ایجاد امواج مهاجرت های اجباری تحت عنوان

حاکم می باشد ( . در نواحی ساحلی که جمعیت زیادی زندگی می کنند شرایط خاص تری 9118دیکسون، -شود )هومر

میلیون نفری  5,5سانتیمتر، جمعیت  15بیان کرد در صورت افزایش سطح آب دریا در حدود  3002. بارنت در سال 

ساکن در دلتای رودخانه گنگ ناچار به تخلیه این مناطق و مهاجرت اجباری به نواحی دیگر به خصوص مناطق داخلی 

نابع زیستی و عدم توان اکولوژیک برای پذیرایی از این سیل جمعیتی، هند خواهد شد.بدیهی است با توجه به محدودیت م

 (. 9118نزاع های و درگیری های متعددی رخ خواهد داد )اسوین، 

رابرت کاپالن از کارشناسان حوزه امنیتی معتقد است، این چنین مسائل و مشکالت زیست محیطی مانند افزایش سطح 

سریع و توده ای جمعیت شود و در نتیجه ما شاهد افزایش میزان درگیری گروهی  آب دریا می تواند منجر به جابه جایی

میان مهاجران و ساکنان سرزمین جدید خواهیم بود. همچنانکه در نقشه زیر مشهود است، باال آمدن یک متر سطح آب 

یک متری سطح دریاها،  بدین ترتیب، با افزایش .دریاها در کشور بنگالدش منجر به بروز یک فاجعه انسانی خواهد شد

ملیون نفر در  95هزار کیلومتر مربع از زمین های ساحلی این کشور به زیر آب خواهد رفت و زندگی و معیشت  97
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(. در چنین شرایطی و با توجه به عدم امکان پذیرش این تعداد 3098معرض خطر نابودی قرار خواهد گرفت )بیسواس، 

 بنگالدش به طور قطع ما شاهد بروز درگیری و نزاع های خونینی خواهیم بود.  مهاجر اجباری در بخش های دیگر کشور
همچنان که ذکر شد،پیامدهای افزایش سطح آب های دریاها محدود به مناطق و کشورهای خاصی نیست و بیشتر   

 کشورهای دارای سواحل و جزایر را در بر خواهد گرفت.

 
 (.3098یاها در کشور بنگالدش)بیسواس، : پیامدهای منفی افزایش سطح آب در 9شکل 

نقشه زیر جمعیت آسیب پذیر ناشی از افزایش سطح آب دریا در منطقه خاورمیانه را نشان می دهد. همچنانکه در نقشه 

متری  9زیر مشخص است، کشور مصر بیشترین تاثیر را از این رویداد خواهد داشت. بدین ترتیب، در صورت افزایش 

درصد از جمعیت مصر تحت تاثیر قرار خواهند گرفت. که این تغییرات در دلتای رود نیل به  90ازسطح آب دریا بیش 

درصد از جمعیت عربستان سعودی در  5مراتب بیشتر و آشکاراتر نسبت به دیگر نواحی خواهد بود.همچنین  بیش از  

یامدهای اقتصادی، در میان کشورهای متری سطح  آب دریا دچار چالش و تهدید خواهند شد. به حیث پ 9صورت افزایش 

خاورمیانه و شمال آفریقا در صورت افزایش سطح آب دریا بیشترین افت اقتصادی و کاهش تولید ناخالص داخلی از آن 

 مصر خواهد بود. 

 
 : جمعیت آسیب پذیر کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در صورت افزایش سطح آب دریا8شکل 

 بندینتیجه گیری و جمع  -9

تغییرات بیشمار و خطرناک اقلیمی بحرانی قابل پیش بینی  است که فرصتی را همراه خود می آورد ، فرصتی که در آن 

بشر بتواند به این تهدیدات به درست ترین شیوه پاسخ گو باشد یا بتواند در برابر این حوادث بهترین واکنش یا سازگاری 

ز افزایش گرمای جهانی تا افزایش سطح دریاها پایه های توسعه و رشد انسانی را از خود نشان دهد.این حوادث اقلیمی ا

را دچار لرزش و آن را با رشد کاهشی مواجه می سازد. افزایش سطح آب دریاها از جمله پدیده هایی است که به دلیل 

ریاها به ویژه برای تغییرات و تحوالت اقلیمی اخیر با سرعت و قوت بیشتری در حال وقوع است. افزایش سطح آب د

سواحل و جزایر کشورها دارای اثرات و پیامد های منفی متعددی است. از مهم ترین پیامدهای افزایش سطح آب دریاها 

می توان به مواردی اشاره نمود که جوامع انسانی و رشد آنها را با خطر مواجه می سازد .افزایش فرسایش سواحل شنی 
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این مناطق را به لحاظ اقتصادی و معیشتی دچار بحران خواهد ساخت؛ نفوذ شوری به که سیالبهای ساحلی آن ساکنان 

منابع آب و خاک مناطق ساحلی، باتالقی شدن و مرطوب شدن زمین ها، اخالل در فرایند زهکشی و از بین رفتن زمین 

یری، وقوع طوفان ها و های کشاورزی، تهدیدزیستگاههای ماهیان و جانداران ساحلی و تاثیر منفی بر معیشت ماهیگ

طغیان آب دریاها، از بین رفتن جلگه های ساحلی حاصل خیز، تاثیر منفی بر توریسم، از بین رفتن زیرساخت های عظیم 

شهری در سواحل وبنادر، موج جایه جایی های عظیم جمعیت و مهاجرت های اجباری، درگیری و منازعه بین مهاجران 

و...از جمله مهمترین پیامدهای منفی افزایش سطح آب دریاها است که با شدت و ضعف و بومیان، تشدید اختالفات مرزی 

متفاوت بیشتر مناطق ساحلی و جزایر را در آینده درگیر خواهد کرد. این پیامدهای منفی در کشورهای در حال توسعه 

یست رای مقابله با این تهدید می بامانند بنگالدش، مصر و یا کشورهای با جمعیت انبوه مانند هند بسیار مشهودتر است. ب

جامعه جهانی و کشورهای جهان با یک اقدام هماهنگ و با برنامه ریزی دقیق و به خصوص صرف منابع مالی به مقابله با 

 این بحران بپردازند. همچنین برخی از راهکارها می تواند شامل موارد زیر باشد: 

 ین مقدار کربن تولید شود و باعث مهار و ثبات گرمایش جهانی شود.تغییر شیوه زندگی به گونه ای که در آن کم تر 

  تشویق و حمایت از ارگانها،سازمانها،دولتها و حکومتها در جهت انجام فعالیتهایی در راستای سازگاری با افزایش

 سطح آب دریا 

  دور از انتظار نیست.بررسی و پیش بینی هاریکن ها و طوفانهای دریایی که امکان وقوع آنها در نواحی ساحلی 

  ایجاد شرایط مطلوب در جهت سازگاری بیشتر ساکنان در برابر این افزایش سطح آب دریا 

  سرمایه گذاری در جهت خریداری سرزمینهای کلیدی که در معرض خطرات مستقیم این افزایش سطح آب دریا

 می باشند .

 کز بر این پدیده و انجام اقدامات هماهنگ جهت مقابله توجه سازمان های بین المللی و الزام کشورها به توجه و تمر

 با این پدیده 
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