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 مشهد یدانشگاه فردوس ،یاسيس يايارشد جغراف یکارشناس يدانشجو-1

 ، نویسنده ي مسئولمشهد یدانشگاه فردوس ،یاسيس يايجغراف اريدانش-2

 استادیار اقليم شناسی . دانشگاه فردوسی مشهد-3
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 چکیده:

سئله م رياخ هاي دهه یها وجود داشته است. ط ر پس کنش و منش انسانهمواره د تيامن نيمات يکوشش برا

ود را به خدي زیاتوجه و عرصه سياسی  ستیزاقتصاد،اجتماع، محيط آن بر  ي عمدتا منفیامدهايپو  مياقل رييتغ

ر اثيتارند، در این ميان،کشورهاي در حال توسعه وکشورهایی که در کمربند خشک جهان قرار د .جلب کرده است

ه بع معتبر ه منابتحليلی و با استناد ب-پذیري بيشتري از تغيير اقليم خواهند داشت. این پژوهش با روش توصيفی

يطی و یست محزدنبال بررسی این موضوع است که تغيير اقليم چه پيامدهاي امنيتی در ابعاد اقتصادي، سياسی، 

بارش و  الگوي هد تغيير اقليم از طریق تغيير دراجتماعی به همراه خواهد داشت. یافته هاي پژوهش نشان می د

الت د محصوميزان آن به ویژه در مناطق خشک، تشدید و تداوم خشکسالی، کاهش سطح مراتع، کاهش ميزان تولي

ر الوه بعکشاورزي، موجب مهاجرت هاي گسترده، تهدید امنيت غذایی، بروز چالش هاي زیست محيطی می شود. 

سکونت  وشتغال اق کاهش ميزان آبهاي رودهاي مرزي و منابع آبی مشترک مرزي بر ميزان این تغيير اقليم از طری

قليم و غيير اتگاههاي مرزي تاثير منفی می گذارد و طبيعتا موجب تشدید اختالفات مرزي می گردد. ضمن اینکه 

سکونت  رت بهي و خساافزایش بارش هاي شدید و طغيانی شدن رودهاي مرزي می تواند با تغيير مسير رودهاي مرز

 د.    ش نمایگاههاي مرزي موجب اختالفات مرزي گردد و در مجموع امنيت مرز و مناطق مرزي را نيز دچار چال
  

 اقليم، تغيير اقليم، امنيت، مرز، امنيت مرز:  یدیواژگان کل
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 مساله انیمقدمه و ب -1
 تابشی ازنتو ردنخو هم برو  جواي در  گلخانه يهازگا یشافزا با خيرا يها لسادر  که ستا ییاهوآب و  متوسط یطاشر قليما

 که ستا هایی الشچ ترین مهماز  یکی قليما تغيير. هدد می شکلرا  قليما تغيير انعنو بااي  هپدیدو  ستا تغيير لحادر 

 ییاهوآب و  يتغيرهام سطمتو قليما تغيير ثرداد. در ا هداخو ارقر تاثير تحت مينرا در روي ز ننساا ندگیز مختلف يبخشها

 يهازگا رنتشاا یشازفا ،قليما تغيير صلیا الیلاز د یکی. کند می تغيير مختلف مناطقو در  هنماند ثابت رشباو  ماد مانند

 رييتغ (.19 ،1395 ،و همکاران یقربان)باشد می فسيلی يها سوخت فمصر یشافزو ا نشد صنعتی بدليل جواي در  گلخانه

شود و  یم آغاز یليفس يمصرف سوخت ها ژهیبه و يتوسعه ا يها تياز فعال رهيزنج نیاست، ا وستهيم پبه رهيزنج کی مياقل

 يگازها ديولت زانيمشده و مد نظر بوده است،  یبررس شتريآورد. آنچه که تاکنون ب یرا م يمتعدد يامدهايبه دنبال خود پ

 ليطوفان ها، س اه ها،رفتن سکونتگ رآبیز ن،يگرم شدن زم ليباز آن از ق یناش يها دهیدپ تیکنترل آن و در نها ،يگلخانه ا

 ها دهیپد نی. استويمرحله به وقوع خواهد پ نیفاجعه ها بعد از ا نیکه مهم تر یها بوده است. در حال یخشکسال ایها و 

منش و  خوششت)را به دنبال خواهد دا یمنفقر و ناا ،يکاريب ،یتيتابع یکالن، ب يمهاجرت ها ،یخانمان یو ب یآوارگ

و  ينه اگلخا يازهاگ شیاز افزا یناش یمياقل راتييتغ ر،ياخ يشناسان در سال ها ميپژوهشگران و اقل (.225، 1394همکاران،

و  انیاورند)کشما یموجود م ینگران نیرا مهم تر نيکره زم یآت يدهه ها ميو به دنبال آن وضع اقل نيزم یکل شیگرما

جتماع، ر اقتصاد، اب ميمستق ريبه صورت غ ،یميبر عوامل اقل ميمستق راتيعالوه بر تاث ميقلا رييتغ (.90، 1396 ،همکاران

و  يرمحمدارد)پومهاجرت، فقر و... را به همراه د ،یخشکسال ل،يچون س ییامدهايباشد و پ یم رگذاريو... تاث يکشاورز

هانی ت و گرمایش جاس رييدر اتمسفر، در حال تغ يا گلخانه يجهان به علت افزایش غلظت گازها مياقل (.1، 1395همکاران، 

 يگازهاار انتش ليبه دل نيسطحی زم ي، دما(IPCC)مياقل رييتغ الدول نيب اتيباشد. طبق گزارش ه در حال وقوع می

تا  1مقدار آن  2100شود تا سال  می نیيب شيدر طول قرن گذشته افزایش یافته و پ وسيدرجه سلس 6/0تا  3/0 يا گلخانه

 يهابر دوش نهاد يها بار ثباتی در جهان خواهد شد. این آشوب هوا باعث بی و آب رييتغدرجه سلسيوس افزایش یابد.  5/3

ر مواجه را با خطملی کشورها تيآورد و امن هایی را به بار می این موضوعات کشمکش مدنی و نظامی در جهان خواهند بود.

را  یامعه انسانکه ج یداتیبار تهد نينخست يبرا ستيبده س یانیپا ياه از دهه(. 693،1395)شيراوند، هاشمی،خواهد کرد

ر را د ینساناجوامع  اديها گذشت و بن که گستره آن از مرز دولت يا ظاهر شد؛ به گونه يدچار چالش کرده بود در وجه تازها

(. 74،1396ران،پور و همکا )کریمیرودی به شمار م دیجد داتیتهد نیاز جمله ا یمياقل راتييقرار داد. تغ دیمعرض تهد

وان و رسالمت  با ياقتصاد ،ینظام داتیچرا که متفاوت از تهد گردد؛ی آن برم يبه وجه ساختار یمياقل داتیتهداهميت 

ل از مسائ یاهآگ که یو در حال گرید يخواهند گذاشت. از سو يبرجا يتر قيعم اريبس يامدهايانسان ارتباط دارند و پ کیزيف

 يگرین داز هر زما درک موضوعات مزبور ابد،ی یم شیها افزا آن هنسبت ب های نگران دیهمگام با تشد یطيحم ستیز -یمياقل

 شناخته يبشر منيتا عليه يتهدید انعنو به يجو اتتغيير مسئله گرا(. 74،1396،می شود)کریمی پور و همکاران تر سخت

و  دیجاا طریقاز  ،چهریکپا کل ینا که دشو موجبو  ساخته چهریکپاآن،  با مقابلهرا در  لمللا جامعه بين نداتو می دشو

 اتتغيير رت،صو یناغير  در ماا ؛نماید امقدا تغييرات  ینا بمخر اتثرا با ردبرخو جهتدر  ريهمکا يهارکا زوسا يپيگير

و  لمللیا  بين تمخاصما وعشر به منجرو  هبخشيد يبيشتر عمق ،لمللابين   بطروا عرصهدر ها  يگيرو در تضارتعا به يجو

 هاییدولت  بين رتساخ انجبر بحث یا ها تمهاجر مدیریت نيزو  ،مينآب و ز هیژو به  ،منابع یعزتو سر بر ها دولت  بيندر 

د شد)موسوي، متاثر از اثرات مخرب آن هستند، خواه که هاییرکشوو  ندرومی   رشما به يجو اتتغيير صلیا لمسئو که

دها و ه به پيامي با توجزمناطق مر تيو اثرات آن بر امن مياقل رييتغو در این مقاله به بررسی (. از این ر169،1392ميرمحمدي،

 تاثيرات آن پرداخته می شود.
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 وهيشوهش به پژ ازياست. اطالعات مورد ن  یلتحلي – یو روش توصف تيو از نظر ماه يحاضر از نظر هدف کاربرد قيتحق

ر باثرات آن  و ميقلا رييتغ یپژوهش بررس نیشده است. هدف ا يو معتبر گردآور ينابع کتابخانه او با مراجعه به م ياسناد

 يرزو مناطق م مرز تيرا بر امن یراتيچه تاث مياقل ريياست که تغ نیپژوهش ا یباشد. سوال اصل یم يو مناطق مرز مرز تيامن

وجب رو م نیز اازد اس یم دیرا دچار تهد يرات آن مناطق مرزو اث امدهايو پ مياقل ريياست که تغ نیدارد؟و مفروض پژوهش ا

 گردد. یمناطق و باالخص کشورها م نیا يبرا یتيامن يبروز چالش ها

 

 
 

 قیتحق نهیشیپ-3
ول تصار در جدبه اخ مطالعات نیا نیصورت گرفته است. مهمتر تغيير اقليم و امنيت مرز  نهيدر زم يتا کنون مطالعات متعدد

 است: ذکر شده ریز
 تغییر اقلیم و امنیت مرزپژوهش در مورد  نهیشی:  پ1جدول 

محقق/  ردیف

 سال

 یافته هاي تحقيق روش تحقيق عنوان

 کولين 1

/  تسيب

2019 

کنترل مرزها و 

مهاجرتها و 

دقت در 

مهاجرت در 

 راتييمتن تغ

 یمياقل

 -توصيفی 

 تحليلی

ت ا تحرمهاجرت  يه الگوها، از جملیو انسان یعيطب يها ستميس ییآب و هوا راتييتغ

از  شيرت بآب و هوا به عنوان محرک مهاج راتييدهد. اما جدا کردن تغ یقرار م ريتأث

ه بربوط م اتيمقاله ، ادب نیدهد. در ا یرا نشان م یو چندوجه دهيچيپ دهیپد کیحد 

 تيو مرزها و حاکم ي محيط زیستریپذ بي، آسجرت، مها یجهان یمهاجرت و آوارگ

جربه وا تاز آب و ه یرا که مهاجران ناش ییها وهيگرد هم آورده است تا ش مهاجرت را

 رييغته به است که با توج ی از آنمقاله حاک نی، ایکنند. به طور کل یکنند، بررس یم

و  یدگدارن، باز تيبر امن یمبتن يها میبه رژ ليو تسه تیحاکم بر اساس حما يها میرژ

 .مهاجران سازگار هستند يریپذ بيآس تیوو تق دي، مرزها در تولونقان ياجرا

 راوند،يش 2

/  یهاشم

1395 

اثرات  یبررس

بر  مياقل رييتغ

 یمل تيامن

 داریپا

 - یفيتوص

 یليتحل

 ياهازه بدر  يجو يو طوالنی مدت در پراکنش الگوها ريچشمگ رييآب وهوا به تغ رييتغ

 يررشمابمن تعریف و سال گفته می شود. در این مجموعه ض ونهايليزمانی دهه ها تا م

ی، بع آببهداشت، نواحی ساحلی، مختلف از جمله منا يبر بخش ها مياقل ريياثرات تغ

 تيامن غذایی و تيصنعتی ، امن يو فرایندها يانرژ ن،يزم يجنگل و کاربر ،يکشاورز

شده  داختهآب و هوایی حال حاضر در ایران پر راتييتغ تيملی پایدار ، به بررسی وضع

با  يرازگاس يموثر برا يروشها يمطالب، بر لزوم اجرا يیان پس از جمع بنداست. در پا

 شده است. ديتاک مياقل رييتغ

 ،يموسو 3

 يرمحمديم

/ 1392 

:  يجو اتتغيير

 عليه يتهدید

و  صلح بين

 لمللیا  منيتا

 - یفيتوص

 یليتحل

در  هیژبه و لحارا در يبشر تحيا صلیا يها بهپا ،مينز هکر يماد یشافزا ،شک یب

 ،حاضر لهمقا فرضيه ،ینابنابرداد.  هداخو ارقر خطر ضمعردر  توسعهدر حال  يهارکشو

 نيبو  خلیدا سطحدر  که پيامدهاییبه  توجه با يجو اتتغيير مسئله که ستا ینا

 تشتت علت و دشو  تلقی لمللیا بين منيتو ا صلح عليه يتهدیددارد،  لنبابه د لمللیا

 هپيکر رب که ستا تیدانتقااز ا ناشی ،مسئله ینا حطر صخصودر  منيتا رايشوآرا در 

 .   دشووارد  لمللیا نيب عرصهدر  سياستو  رتقد

 يظهور 4

زنگنه / 

1392 

 ينقش شورا

در  تيامن

برخورد با 

 يچالش ها

 یتيامن نینو

از  یناش

 - یفيتوص

 یليتحل

بحران  دیتشد ای ديآن عامل تول راتيثو تأ ییآب و هوا راتييتغ ةدیپد رياخ يدر سال ها

 تياز آن امن شيب یجنگ ها و حت ةتواند به انداز یم ییآب و هوا راتييها بوده است. تغ

سبب  دهایتهد نیبودن ا يو جد تيبردن به اهم یدر واقع، پ اندازد،يجهان را به خطر ب

در  یالملل نيب تيحفظ صلح و امن ي. مسلماً  برادیآن گرد يامدهايپموضوع و  نیطرح ا

 يشده توسط شورا بر اساس فصل هفتم منشور، برا زیتجو یاقدامات نظام تيامن يشورا

 یآنها نم تيماه ليبه دل ییآب و هوا راتيياز تغ یناش یتيامن يبرخورد با چالش ها
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آب و  راتييتغ

 ییهوا

 نيب أتيه يرا با همکار يتواند نهاد یم تيامن يوجود، شورا نیتواند مناسب باشد.  با ا

را  ییها میو تحر ییمتخلف را شناسا يکند و دولتها جادیا ییآب و هوا راتييتغ یالدول

 يرويسازکار هشدار زودهنگام، ن کیتواند در کنار  ینسبت به آنها اعمال کند. اما شورا م

 .دینما جادیا رانهيشگيپ یبه را به عنوان اقدام یآماده به اقدام

 يگرگور 5

/  تیوا

2011 
 

آب و  راتييغت

هاجرت: هوا و م

و مرزها  تيامن

 گرم. یدر جهان

 -توصيفی 

 تحليلی

 استيط ستوس یتيامن یبه عنوان نگران يا ندهیاز آب و هوا به طور فزا یمهاجرت ناش

 يرازگاس یشده است. اگرچه بدون شک مردم به عنوان نوع ميتنظ لگرانيگذاران و تحل

با  رخوردبکنند ، اما  ی، از داخل و خارج از مرزها مهاجرت م نيبا گرم شدن کره زم

 مناسبنا یپاسخ یشمال کيآتالنت يکشورها يبرا یتيامن دیتهد کیمهاجرت به عنوان 

 نیت. ااس زيآم تيموفق یاسياز آب و هوا از نظر س یمهاجرت ناش تيامن نياست. تضم

گران وا نآب و ه راتييمهاجرت و تغ زکه ا هيانتخاب يدر حوزه ها یممکن است به راحت

ا ر یادگآم نی، ا نيپردازد. همچن یتر نم یکند. اما به موضوعات اساس يبازهستند، 

هاجرت رابر ممظهر آشکار در ب کیاقتدارگرا به عنوان  تیترانز ياز کشورها تیحما يبرا

 دهد.  یناخواسته نشان م

ساجدي /  6

1389 

 راتييتغ

و  یمياقل

 يبشر تيامن

 –توصيفی 
 تحليلی

ر يمی بو چگونگی تاثير گذاري پيامدهاي تغييرات اقل تحقيق حاضر به بررسی امکان

يت موضوع امنيت بشري پرداخته است. امروزه مسائل مربوط محيط زیست بشري اهم

ی مزیادي یافته و مسائل زیست محيطی از جمله نگرانی هاي جامعه بشري محسوب 

با  رتباطاشود. لذا، ضمن تبيين مفهوم تغييرات اقليمی و عوامل ایجاد کننده آن در 

ررسی بامدها يل پينتایج و پيامدهاي ناشی از تغييرات اقليم، آثار احتمالی ناشی از این قب

 شده است.

رومی /  7

1387 

نظام  تيامن

الملل در  نيب

 راتييپرتو تغ

 يآب و هوا

 -توصيفی 

 تحليلی

ر د وتويکپروتکل  دیرا فقط از د ییآب و هوا راتييتغ يامدهايپ یبررسدر این مقاله 

از  یثو بح مورد توجه قرار داده يساختار ونيو کنوانس يگلخانه ا يکاهش گازها ةنيزم

 ت.اس مدهاين انيبه م دهیپد نیا یتيبه آثار امن تيامن يو شورا یالملل نيب ةتوجه جامع

 (1399)منبع: نگارندگان،

 

 مبانی نظری -4

 میاقل( 1-4 
درازمدت  نيانگيشود. م یم دهيگردد هوا نام یغالب م نيمکان مع کی کوتاه در یمدت يکه برا ینيموقت و مع يجو طیشرا

 يجو طیشرا يها نيانگياز م يمنطقه مجموعه ا کی مياقل گر،ی. به عبارت دندیگو یم مياقل زيرا ن يجو ريمتغ طیشرا نیا

تمام پارامترها  يرود، بلکه برا یبه کار م نيانگيم طیشرا يبه طور ساده برا نهااصطالح نه ت نیآن منطقه است. ا يدرازمدت برا

سرعت و شدت  د،يدرجه حرارت، رطوبت، تابش خورش ،یشود. بارندگ یبه کار گرفته م زين رهيها و غ نهيها، کم نهيشيب رينظ

در  مياقل ب،يترت نیموقت هوا هستند. بد سازندهو توفان ها همراه با رعدوبرق از عناصر  خبندانیمه،  رينظ ییها دهیباد و پد

 یبا انواع هوا و فراوان زيرا ن يعناصر جو یشده است که فراوان ادیعناصر  یکل نيانگيم یطوالن یزمان يو برا عيمنطقه وس کی

است  نطقهم کیدر  يعناصر جو بيحاصله از ترک يانواع هوا یتوال جیکند. در واقع، نتا یآن ها در فصول مختلف مشخص م

هواشناس معروف  فیبر اساس تعر مياقل کيکالس فی(. تعر23، 1395، همکارانو  يکند)گودرز یآن را مشخص م ميکه اقل

توسط مجموع  هيناح کی ميدهه(. اقل نی) معموال چند نيمع یدر فاصله زمان ياز وضع جو یبي)دارس( عبارت است از ترک

مکان در سال  کیدر  تجربه شده يجو يها دهیجمع کل پد ميشود. از نظر لمب، اقل یمشخص م نآ يوضع جو طیشرا يآمار
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 یکل تيرود. لمب معتقد است وضع ی( به شمار مکیزي)ژئوف نيزم کیزياز ف يشاخه ا یمختلف است و همانند هواشناس يها

ساله  30مورد استفاده معموال  يآمار هکند که دور یمنطقه را مشخص م ميخاص، اقل یدوره زمان کیمکان، در  کی يهوا

 يجو طیاز شرا یبيترک مي( اقل1980تروارتا و هورن) دگاهدی از(. 21 – 22، 1395از هاشک، و همکاران به نقل ياست)گودرز

و  یمحل يها مياز اقل یکامل فيها توص فیتعر نیاست. به هرحال، ا یطوالن يسال ها یمشخص، در ط هيناح کیروزمره در

ها، رشته  انوسيکننده اق لیاثر تعد ا،یدر یهمچون تقابل خشک يموارد دیبا ریدرک آن ها ناگز يدهد و برا ینم يامنطقه 

 ياز سو 1975در سال ن،یدر نظر گرفت. بنابرا زيمشابه را ن راتيتأث ریو سا یبر دما، بارش و ابرناک یخی يکوه ها و پهنه ها

ل جو، آب شام مياست ارائه شد که در آن سامانه اقل یهواشناس یسازمان جهان بهجو )گارپ( که وابسته  یجهان قيبرنامه تحق

 یکیزيسامانه ف یحالت متوسط زمان مياساس، اقل نیسپهر در نظر گرفته شده است. بر ا ستیسپهر، سنگ سپهر و ز خیسپهر، 

 یزمان يها اسيآن ها در مق نيبسپهر و برهم کنش و پس خور  ستیسپهر، سنگ سپهر و ز خیاست متأثر از جو، آب سپهر، 

در  راتييرا که سبب تغ طيمح ياثر انسان بر رو دیبا مياقل فیوه بر موارد باال در تعرمتفاوت در درون جو است. عال یو مکان

 (.22، 1395و همکاران،  يدر نظر گرفت) گودرز زيشود ن یفوق م يمؤلفه ها
 

 میاقل رییتغ (2-4
 رييا تغربلندمدت  يره هاودر طول د ییآب و هوا دیشد يدادهایمانند دما، رطوبت، بارش، باد و رو یمياقل يدر پارامترها رييتغ

  به شيدرخواز  ژينر.  ادشو می گفته مينز هکر ژينرا نهازمو به تحميلی شفتگیآ به ییاهوآب و  اتتغيير. ندیگو یم مياقل

 تشد یشافزشود. ا می دهفرستا فضا به رهبادو( گرمائی) قرمز دونما بلند اجموا رتصو بهو  سدر می مينز به هکوتا اجموا

. دشو می هندداربرگ فضا به مابقیو  مينز بجذاز آن  بخشی ایردارد، ز مثبتی ثرا مينز يگرما یشافزا بر دشيرخو تابشی

و  هشد فضا به ییگرما يها  شعها گریختن از مانع قرمز دونما شعها بجذ بااي   گلخانه يهازگا دلمتعاو  متناسب انميز

 حددر  مينز يامد نماند پایا باعث ژينرا دلتبا ینا. شوند می جو خلدر دا يشيدرخو ژينراز ا بخشی نماند باقی باعث

 مساعد محيطی یطاشر که کنند می عمل عایقی رتصو به جودر  دموجواي  گلخانه يهازگا یگرد رتعبا به. دشو می مناسبی

 ينمز  هکر يماد ،شتاند دجوو جواي در  گلخانه ثرا گرا کهاي  گونه به. ندآور می همافررا  رهسيا یندر ا تحيا مهاي ادابررا 

 قابل غير ينمز که دشو میآن  باعث مایید کاهش چنين. دبو حاضر نمااز ز کمتر ادسانتيگر جهدر15.5  متوسط رطو به

 د،شو رفتعام حداز  بيشتر جو خلاي در دا گلخانه يهازگا ديموجو چنانچه یگرد يسو(. از انیخبند عصر) باشد سکونت

را  مينز هکر یجیردت گرمایش مسئله ین. ادشو می جو خلدر دا يبيشتر ژينرا نماند باقی اعثبو  ردهخو هم به ژينرا نهازمو

 ناميز به ندا هشد رمشهو اي گلخانه يهازگا به که هازگااز  هیوگر توسعهو  صنعتی يها نسانیا  ثردر ا فعاليتدارد.  لنباد به

 جنگل تبدیل مثل مينز يبررکا تغييرو  فسيلی يها سوخت نندزاسواز  حاصل  غالبا که شوند می منتشر فضادر  نیوفزروز ا

هوا تعریف می  و(. تغييرات اقليمی در پی مطالعه تغيير وضعيت آب 3، 1387رجب زاده، )باشند می ورزيکشا يمينهاز به

شناسایی  ري( قابلمانهاي آآب و هوا با تغيير در ميانگين یا تغيير خواص آن )به عنوان مثال، با استفاده از آزمو عيتشود؛ وض

تواند  اقليمی می غييراتاست و براي مدت زمان طوالنی، به طور معمول چندین دهه یا بيشتر، ادامه دارد. بر اساس مطالعات، ت

عداد تيز افزایش نشتی و شود؛ این تغييرات به نتایج خوب یا چالش هاي محيطی و بهدا جاددر نتيجه تغييرات دما و بارندگی ای

 هاي گلخانهار گازات طبيعی آب و هوا از قبيل سيل و رانش زمين منجر می شود. تغييرات اقليمی در پی انتشو شدت مخاطر

نوان عيط، به ذخایر کربن در مح پاکسازياي صورت می گيرد. سوزاندن سوخت هاي فسيلی )زغال، بنزین، گاز طبيعی( و 

 (.22،1394مه،يمثال از طریق جنگل زدایی )پاکسازي جنگل و دیگر، فه
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 نیزم ییدما راتییروند تغ: 1نمودار

 
 (1395 ی،وزارت جهاد کشاورزمنبع: )

 

 : عوامل موثر بر تغييرات اقليمی2رنمودا

  
 (1395برگرفته از پورطبری، 1399منبع: نگارندگان،)

 

 تیامن (3-4
بارت است از حفاظت در مقابل ع واژه نیا يلغو فیگرفته شده است. تعار secure از واژه security ای تياصطالح امن

 نانيو داشتن اعتماد و اطم یمناکياز اضطراب و ب يآزاد د،یاز ترد یی(، رهایذهن تي) امنیمنی(، احساس اینيع تيامنخطر)

 نیتريو بنياد نیتریاساس ن،یترکردن از مهم یو زندگ اتي(. حق ح122،1395،و همکاران ی) زرقانمی باشد موجه و مستند

مند بهره شیخو یاساس يهايحقوق و آزاد ریتوانند از سایم یو مقدم بشر است که از برکت آن، افراد انسان یعيحقوق طب

در معرض  یکل ای یخود ممکن است به صورت جزئ یو عموم یخصوص ،یاجتماع ،يها در روابط گوناگون فردشوند. انسان

و  یالقاخ ،یحقوق سيتأس کیبه عنوان  تياست که وجود امن یتحال ني. در چنرنديقرار گ يو معنو يماد اتيخطر از لحاظ ح
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است که براساس آن، افراد در  يخاطر نانيعبارت از اطم تيخواهد داشت. امن يریناپذ همگان ضرورت اجتناب يبرا یاجتماع

باشند)شعبان،  نداشته یو هراس ميخود ب يو معنو يو حقوق ماد تيثينسبت به حفظ جان، ح کنند،یم یکه زندگ ياجامعه

در مقابل حمله،  یمنیا یسو به معن کیباشد که از  یم یدو وجه دهیپد کی تيامن گریعبارت دبه (. 1 ،1396 ر،يمحمد ظه

عدم اضطراب از  يبه معنا گرید يو از سو ميتسل ایاز عدم شکست و  نانياعتماد و اطم ي، قابليتریو نفوذ ناپذ ياستوار

به مفهوم جامع و مطلق خود از  تيکه امن تاس نیآور گردد ا ادی دیارتباط با نیکه به ا يه او خطر اشاره دارد. نقط شیتشو

 یمرتبط هستند. در بعد داخل گریکدیاست که با  یو خارج یدو بعد داخل يدارا تيباشد. امن یکامل خارج م یابيدست رهیدا

، انقالب ...(، یطلب یی)شورش، جدا یاسيس داتیتهد ليقبآورد از  یبوجود م یآشکار و پنهان در درون مرزها ناامن يها دیتهد

دهند. در بعد  یکه هر کدام مردم را تحت فشار قرار م یاجتماع يو...( و آشوب ها یداخل گ)جن ینظام ،ياقتصاد يبحران ها

تهدید  ي)تحریم هاي اقتصادي، تعرفه ها...(و  اقتصاد ینظام ،یاسيمسائل س هيتواند از ناح یم تيامن زين یخارج

 (.2،1388شود)آگاه،آصف،
 مهم ترین مکاتب امنیتی :2جدول

 
 (1396 یی،ایجغراف علومی کاربرد قاتیتحقهینشر گران،ید و پورمنبع: کریمی )

 

 و انواع آن مرزتعریف  (4-4
 نييناچار به تع ابد،يتداخل ن هیجوالنگاه خود آنگونه که با گسترده جوالنگاه همسا رامونيمشخص ساختن پ يانسان برا

است که  یرامونيمفهوم، خط پ نیا افتهیقلمرو خود است.گونه گسترش  ای ستیز طيمح رامونيبخش پ در يقرارداد یخطوط

و همکاران به  یزرقانشود) یخوانده م« مرز»کرده و  دايپ یاسيس نبهسازد و ج یملت را مشخص م کیجوالنگاه  یانیبخش پا

 کیحدود  دیهستند که به منظور تحد يو قرارداد ياعتبار یخطوط يخطوط مرز يزها(. مر93،1396نقل از مجتهدزاده،

 یالملل نيب يزها(. در واقع مر93،1396در،يرحيو همکاران به نقل از م یشوند )زرقان یمشخص م نيزم يبر رو یاسيواحد س

 ییقلمرو فرمانروا يرز ها جدا سازاست و کارکرد مهم م گرید ياز  واحدها یاسيواحد س کی ییوجدا صيعامل تشخ نیتر مهم

مرز، مرزها به سه دسته  يبند مي(. درکلی ترین تقس93،1396ا،يو همکاران به نقل از حافظ ن یزرقاناست) یاسيدو نظام س

کامال  یننها و قوا یژگیبا و راوانفهاي  يبند ميکه هرکدام داراي زیرشاخه ها و تقس دنشو می ميهوایی، خشکی و آبی تقس

مرزها  یبه عنوان کارکرد اصل ریبر موارد ز دريرحيوجود دارد؛ م ینقش و کارکرد مرزها نظرات متفاوت يدرباره  هستند. متفاوت

 ی، شکلاسيوحدت س تیو تقو جادیا گر،ید ياز واحدها یاسيواحد متشکل س کی ییو جدا صيکند: عامل تشخ یم ديتاک
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 ،ینظام يپرسکات معتقد به کارکردها (.60،1392نقل از ميرحيدر، )زرقانی بهدولت انيم يو اقتصاد یاسيمناسبات س یده

کارکرد و  ینگرش کل کیدر (. 60،1392،پرسکاتزرقانی به نقل از مرزها است) يبرا یاسيو س یفرهنگ ـ یاجتماع ،ياقتصاد

 -یکارکرد دفاع-2 ی،کارکرد ارتباط-1: کرد يبند  توان در قالب دو گروه طبقه یرا م یالملل نيب يمختلف مرزها ينقش ها

 (.60،1392)زرقانی،مرز یتيامن
 انواع مرز :3نمودار

 
 (1399منبع: نگارندگان،)

 

 مرز تیامن (5-4
اشخاص و  کردن تردد قانونی و امنيت مرزي به معناي جلوگيري از هرگونه اعمال خالف قانون در طول مرزهاي یک کشور

بدیهی است امنيت مرزها  .هاي مجاز مرزي است دروازه قانونی از طریقحمل و نقل کاال و حيوانات اهلی با رعایت ضوابط 

هرگونه ناامنی در مرز قادر است در سيستم هاي  .آن در داخل کشور است اي محکم براي امنيت بـا ابعاد متنوع پشتوانه

طلوب قادر است در حد اجتماعی و نظامی داخل کشور اخالل ایجاد نماید و در مقابل امنيت م، سياسی ،فرهنگی ،اقتصادي

رو  ز این(. ا88،1392،زرقانی و همکاران)اختصاص دهد اي را به خود خود در امنيت مرزي و داخلی کشور سهم بسيار برجسته

مجاز غيرقابل نفوذ باشد تا به  ها جز در برخی گذرگاه هاي توافق شده و سعی کشورها براین است که تا حد امکان مرزهاي آن

 امنيت کشور در ابعاد مختلف سياسی، اقتصادي، فرهنگی و ها بر سرزمين خود دچار خدشه نشده و ت آناین وسيله حاکمي

توان به ساختار نظام  گذارند که از آن جمله می ثير میامتعددي بر امنيت مرزها ت نظامی آسيب نبيند. به طور کلی عوامل

نسبت  اي، نوع نگرش و رفتار حکومت ها هاي فرامنطقه تحضور قدر وضعيت ژئوپليتيکی و ،ایدئولوژیک حکومتی و تضادهاي

ها در دو سوي  ها و ملت حکومت به مرز، ذخایر و منابع موجود در منطقه مرزي و ویژگی هاي اقتصادي، اجتماعی و سياسی

هایی  ها و سياست حثر بر کارکرد امنيتی مرزها، طروعوامل م ها و..... اشاره کرد. یکی از مهم ترین پراکندگی اقليت همرز، نحو

اساس  نيبر هم(. 89،1392)زرقانی و همکاران،برند ثر مرزهاي خود به کار میوو م است که کشورها در مورد کنترل مطلوب

 یحمل و نقل قاچاق رمجاز،يغ يچون: ترددها يموارد بيترت نیمشخص کرد؛ بد زيدر مرز را ن یناامن يتوان شاخص ها یم

 يدولت ها نيهمچن و گریکدیمرزداران دو کشور با   يعدم همکار رمجاز،يغ يکاالها ریسلحه و سامواد مخدر، ا تیکاال، ترانز

مردم دو  انيم ی، عدم وجود ارتباطات و مبادالت قانونيو باالگرفتن اختالفات مرز يمرز يها يريدرگ گر،یدو کشور با همد
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زرقانی به نقل از هستند) يمرز یناامن يها شاخص نیتر مهم يمرز ينامه ها نیيو آ نيمرز، اجرا نشدن قوان يسو

 (.57،1392ی،رحمت
 شاخص های امنیت مرزی :4نمودار

 
 (1391منبع: زرقانی،)

 

 ( یافته های تحقیق5

 ( تغییر اقلیم و پیامدهای آن در امنیت  مناطق مرزی1-5
 رييا تغبلندمدت ر يره هادر طول دو ییهواآب و  دیشد يدادهایمانند دما، رطوبت، بارش، باد و رو یمياقل يدر پارامترها رييتغ

جود داشته است. وهمواره در پس کنش و منش انسان ها  تيامن نيتام يکوشش برا. و (3، 1387)رجب زاده، ندیگو یم مياقل

و  یاسيسائل سو م تسیز طيآن بر اقتصاد، اجتماع، مح يامدهايبا توجه به پ تيو امن مياقل رييمسئله تغ رياخ يدهه ها یط

 –اسی ماعی، سياجت –که در اینجا با توجه به پيامدهاي اقتصادي  توجه را به خود معطوف داشته است. نیشتريبامنيتی 
 .امنيتی و زیست محيطی تغيير اقليم و اثرات آن بر امنيت مناطق مرزي پرداخته شده است
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 مدل مفهومی تحقیق، تغییر اقلیم و امنیت مرز :5نمودار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (1399منبع: نگارندگان،)

 

 اجتماعی –( پیامدهای اقتصادی 1-1-5
 يها ظرفيتدولت هاي ضعيف از  نکهآ هیژو شد، به هداخو فقيرو  ضعيف يلت هادو ادتعد یشافزا به منجر ،يجو اتتغيير

 مالی منابع ارائه در المللی نيز تاکنونبين جامعه  .تندمند نيس هبهر لتدو یک صلیا زیرساخت هايمين اتو  تضمين ايبرفی کا

 ميناتاي و  منطقه توليد یطاشر ي،جو اتتغيير. ستداده ا ننشا کوتاهی هارکشو ینا ارپاید تثبااز  حمایت جهتدر 

 به بستهوا يهابخش  یگرو د ورزيکشا توسعهاز  مانعاي،  منطقهآب  دکمبو. هدد می قرارثير ات تحت تشد بهرا  ها یرساختز

. دمیشو ورزيکشا يهازمين  شدید کاهش به منجر آب ها،  سطح نمدآ باال ثردر ا ها خشکی کاهشو  خشکسالی. هداخوآب 

 ساحلی مناطقرا در  ها یرساختز توليدو  مينات ،نقل و حمل ،صنعتی کزامر ،ها سيلطوفان ها و  نظير يیگرد شدید ادثحو

 تغيير اقليم

امنيتی -پيامدهاي سياسی  پيامدهاي زیست محيطی اجتماعی -صادي پيامدهاي اقت   

 مهاجرت و آوارگی،

 پيدایش فقر،

رفتن  نياز ب

،سکونتگاهها  

قاچاق  ،يکاريب شیافزا

،کاال  

و  يرفتن کشاورز نياز ب

، ناامنی واردات شیافزا

 غذایی
 
 

ی، تيامن داتیتهد تشدید  

ي،ريجنگ و درگ جادیا  

دولت  ياعتماد یب شیافزا

،و ملت  

 يشورش ها شیافزا

ی،اجتماع  

 یثبات یدولت و ب فيتضع

ی،اسيس  

ی کاهش وحدت مل  

 

 

 

 خشکسالی،

 شیو افزا ییزا ابانيب

، زگردهایر  

 ريارش، تبخکمبود ب

،باال  

فرونشست زمين،   

افزایش سيالب،   

 بحران آب 

 

 

 

 

 تهدید امنيت مرز
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روي  بر اتثرا ین. اببندند ي راتوليد کزامر یا شوند جا جابه یا که زدسامی ا وادار  ر ها شرکتو   هدد  ارقر خطر ضمعردر 

 احتماالو  گذاشته تأثير شدروي ر بر د،قتصاا زهحودر  يجو اتتغيير. ستا وتمتفا ي،جو اتتغيير تشدو  عنو به بسته د،قتصاا

هد اخو لمللیا بينو  خلیدا سطحدر  ديقتصاا شدر منهاز دا يندرو چنين شک شد. بی هداخوآن  کاهش به منجر

 یرساختو ز یربناهاآب، ز دکمبو تشدیدو  يجو اتتغيير ه،یندآ ههد سه لطودر  .(173،1392کاست)موسوي، ميرمحمدي،

 شتهآب را دا منابع دکمبو تجربه که هاییدولت   بيندر و تنش ها   عقوو نتيجه و در نماید می لختالا رچارا د ورزيکشا يها

و  ديقتصاا ،سياسی مقاصد ايبر زمتياا ینااز  ستا ممکن ندرداربرخو ديیاز بیآ منابعاز  که هاییرکشو. یابدمی  یشافزا ،ندا

 سساابر. استیافته  یکدنز طتباار هارکشواز  ريبسياي دقتصاا تحياو  حاکميت باآب،  منابع. کنند دهستفاا یپلماتيکد

 وزبر هنگامی مشکل .نددار حاکميت حق کنندمی  رعبو ها آن  کخادرون  از که هایی رودخانه بر هارکشو ،لمللا بين قحقو

 ستر اکشوآن  کخادر  که خانهاز رود بخشی بر رکشو هر رتصو ین. در اکند رعبو رکشو چنداي از  خانهرودمی کند که 

، آزاد دنشو یگرد يهارکشو بهآب  نجریا قطع یا کاهش موجب نکهآ طشر به نیاعمر يها طرح ايجردارد و در ا حاکميت

 اتتغيير ستا . ممکن(172،1392،يرمحمديم ،ي)موسوبينجامد جنگ به نظرهااختالف ست ا ممکن رت،صو یناغير در. ستا

 ،ماد شدید یشافزو ا کاهش. دشو بشر قحقو نقض به منجر ترتيب بدینداده و  ارقر تهدید ضمعررا در  يبشر منيتا ي،جو

 موجب ،کربن کسيدا يد یهرو یب رنتشاو ا يجو اتتغييراز  ناشی يها تمهاجر کفایت معدو  يجو جتماعیا اتثيرات یشافزا

 رشمابه  بشر قحقو جدید نناقضا انعنو به چين نظير وريشنا يهادقتصاا ندهیو در آ هشد صنعتی يهارکشو که دشو یم

نه  مناطق ینا. شتدا هداخو لنباه دب جهانی شتابهد ايبر منفی يپيامدها ن،جها فقير مناطقدر  هیژو به يجو اتتغيير. ندرو

 یم یشافزرا ا ريبيما وزبر لحتماا نيزآب  منابعو  اغذ دکمبو بلکه ،ستا مستعد اتتغيير یناز ا ناشی يها ريبيما يتنها برا

 حاصل نتایج. شتاگذ هداخو ثيرات معاجو سالمتو  شتابهدروي  غيرمستقيمو  مستقيم رتصوبه  يجو اتتغيير ینابنابر. هدد

 فحذ ها لویتاو ریسا جه،يکند که در نت سالمت فصررا  يبيشتر هزینه میکند رمجبورا  لتدو هاادیدرو ینا از

در مناطق مرزي نيز به همين صورت یکی از پيامدهاي اقتصادي تغييرات اقليمی،  (.171،1392،يرمحمديم ،ي)موسودمیشو

موجب کاهش منابع آب و کاهش باران می گردد که این  آسيب هاي ایجاد شده در بخش کشاورزي است، تغييرات اقليمی نيز

پدیده می تواند به توليد انواع محصوالت کشاورزي که تامين کننده منابع غذایی کشور و به ویژه خود مناطق مرزي را تشکيل 

می شود و می دهد، آسيب وارد کند چرا که خشکسالی هاي بوجود آمده باعث پایين رفتن سطح ایستایی آب هاي زیرزمينی 

همين خشکسالی ها نيز باعث انحراف مسير رودهایی که از کشورهاي باالدست می آیند شوند و یا به دليل بحران هاي آبی 

بوجود آمده به ایجاد سد هاي مختلفی بر روي منابع آبی مشترک کنند که کشور پایين دست با مشکل کمبود آب و 

 ناطق مرزي بوجود می آید، از جمله تهدید امنيت غذایی مرزنشينان،خشکسالی شود که در پی آن مسائل بسياري در م

ی خاک م يزيرفتن حاصلخ انيو از م يشور شیافزا ،ییزا انیايب شیکاهش آب، افزاي در این مناطق، کاريحجم ب شیافزا

لی شدن که چنين روندي باعث ایجاد فقر و مهاجرت مرزنشينان به مناطق داخلی کشورها شود و عالوه بر خا شود

سکونتگاهاي مرزي و ایجاد ناامنی هاي بسيار در این مناطق باعث ایجاد مشکالت جدیدي براي مناطق داخلی کشورها می 

گردد و دولت ها را براي تامين مایحتاج این مهاجران و آوارگان با مشکل رو به رو می سازد. در پی چنين مسائلی امنيت ملی 

 کشورها با خطر جدي مواجه می شود.
 ی تغییر اقلیماجتماع – یاقتصاد یامدهایپبررسی  :6نمودار

 

 

 

 

 

اجتماعی -پيامدهاي اقتصادي   

از بين رفتن کشاورزي و  مهاجرت و آوارگی

ش وارداتافزای  

 ناامنی غذایی افزایش بيکاري، قاچاق کاال

ها از بين رفتن سکونتگاه  
 پيدایش فقر
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 (1399منبع: نگارندگان،)

 

ت، ر مشهود اسصویر زیترین نمونه هاي تغيير مسير رودخانه ها در جهان است. همچنانکه در ت رودخانه ریوگراند یکی از مهم

ر ساکنين بع آن بتبيش از یک قرن به طور متعدد داراي تغيير مسيرهاي وسيعی قرار داشته است و به این رودخانه در طی 

شور وهایی به کاچار قلمر، به دليل تغيير بستر رود، به ندیده می شودکه در نقشه زیر  همچنان مجاور خود تاثير گذاشته است.

 مکزیک یا آمریکا داده شده است.
 ریوگراند بین آمریکا و مکزیک و انتقال سرزمین: تغییر مسیر رود 1نقشه

 
 

 امنیتی –( پیامدهای سیاسی 1-2-5
 تثبا معد به منجرآن،  يپيامدها د،برمی  باالرا  معاجواز  ريبسيا ريگازسا ظرفيت ه،یندآ يها ههد طی گرچها يجو اتتغيير

 7/0از بيش بيستم نقر لطودر  مينز هکر طحس يمادانداخت. هد اخو خطر بهرا  لمللیابين و  ملی منيتو ا هشد خشونتو 

 دهبو خاکی هکر ینا ايبردوران  ترین گرم ،خيرا لسا 1300 لطودوره در  ینا که نچنا ده،کر اپيد یشافزا ادسانتيگر جهدر

 با مقابلهرا در  لمللا جامعه بين نداتومی  دشو شناخته يبشر منيتا عليه يتهدید انعنو به يجو اتتغيير مسئله گرااست. 

 با ردبرخو جهتدر  ريهمکا يهارکا زوسا يپيگيرو  دیجاا طریقاز  ،چهریکپا کل ینا که دشو موجبو  ساخته چهریکپاآن، 

 بين بطروا عرصهدر درگيري ها و  تضارتعا به يجو اتتغيير رت،صو یناغير در ماا ؛نماید امقدا تغييرات  ینا بمخر اتثرا

و  ،مينآب و ز هیژو منابع یعزتو سر بر ها دولت بيندر و  لمللیا بين تمخاصما وعشر به منجرو  هبخشيد يبيشتر عمق ،لمللا

 هاییرکشوو  ندرو می رشما  به يجو اتتغيير صلیا لمسئو که هاییدولت   بين رتخسا انجبر بحث یا تمهاجر مدیریت نيز

 نظر که يجو اتتغيير يپيامدهااز  . یکی(172،1392،يرمحمديم ،ي)موسوهستند، خواهد شدآن  بمخر اتثراز ا ثرامت که

 معضل یک ارههمو مسئله ینا حل .است زيمرافرهاي  تمهاجر مسئلهآورد،  همافررا  لمللیابين  تمخاصما بستر سدر می

 یشافزاز آن در ا حاصل جتماعیا اتثيراتو  يجو اتتغيير. است دهبو لمللیا بين تختالفادر ا هنشد حل قعو در وا صلیا

 توجه با سویی. از داشتهد اخو ییابسز ثيرات ها مهاجرت ادتعد یشافزا بر ت،مهاجرنتيجه و در  منطقه یک در متمرکز جمعيت

 ظرفيت ،نداخو محيطی یستز يها مهاجرتآن را   انتو که ها تمهاجر عنو ینا صخصودر  خاصی راتمقرو  عداقو انفقد به

 ايبر ه،کوتا مدتیدر  ده،گستر يهااین مهاجرت  حتماالا .یدآمی  دجوو به لمللیا بين تمخاصما ايبراي مالحضه  قابل

و  ناگهانی يها پيشبحران هاي  به نسبت واکنش  کهدارد  نمکا. ادشومی  زسا مشکل نپناهندگا ینا نميزبا يهارکشو

 يها نشت ،مهاجر و قليتا وهگر يسواز  ريبزهکاو  حتمالیا يها خشونت عقوو و یداتز بهرو  مذهبی تضارتعا ،بينی غيرقابل

 منیاناو  درگيري وزبردر  يیگرد عامل انتو نيزرا  سياسی يها تنش یشافزا. زدساوخيم تر را  تمهاجراز  ناشی هميشگی
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 بين منیانا ن،پناهندگا یشافزا ،سياسی تثبا معد د،قتصاا دي(. نابو175،1392موسوي، ميرمحمدي،نست)دا هارکشو نميا

 هداخو لنبادبه را  پيامدها همين د،نشو لکنتر يجو اتتغيير گراما ا جنگ يپيامدها نوعا ها انسان  فتنر بين  ازو  لمللیا

روي  تنها نه که دشو مخاصماتی می عقوو لحتماا یشافزا به منجر ،تیآ يها ههدر د يجو اتتغيير منهدا یشافزا .شتدا

 ،يموسوشت)اگذ هنداخو ثيرات جهانی حاکميت منظا کلروي  بلکهاي، منطقه و  ديفر رتصو به هارکشو

طور  بين کشورها و داخل کشور، همينطرح انتقال آب  ،مناطق مرزيبر  یمياقل راتييتغ جهيدر نت. (190،1392،يرمحمديم

 يشده تنش ها ادی رهيحداقل برونداد زنج تیرا به دنبال خود خواهد آورد، در نها بهره برداري از آب هاي مشترک مرزي،

 یمنجر به اختالل در سازماندهکه عالوه بر مناطق مرزي که  خواهد بود تنش هاي ایجاد شدهی و ایجاد ناامنی به دليل اسيس

 ، کل نظام کشور را دچار مشکل می سازد.شودی م یاجتماع يها یتینارضا شیفضا و افزا یاسيس
 

 میاقل رییتغ امنیتی – سیاسی یامدهایپ یبررس :6نمودار

 

 

 

 

 

 
 1398منبع: نگارندگان،                           

 (1399منبع: نگارندگان،)

 

 خانهدرو .دکر رهشاا دهيرمن خانهرود ردمودر  نفغانستاو ا انیرا فختالا به انمیتو زي،مرافر يهااز آب حقابه تعيين ببادر 

 نوعی به مندرهي خانهرود به نسبت نفغانستاا کشور دنبو ستدباال می باشد. نسيستا شتد آب تامين صلیا منبع هيرمند

 سد دیجاا ،فیانحرا يها لکانا حفر .ستا هشد ان،یرا یعنی ستد پایين لتدو حقابه گرفتن هیددناو  بيشتر داريبر هبهرموجب 

 از خانهرود ینا 1973حقوقی نظام  دننمو ییاجرا قصد به کمشتر يها انجمندر  موقع به ريهمکا معدو  مختلف يبندهاو 

در  قعوا در ند.ا داده منجاا هيرمند خانهآب رود تقسيم نمواپير نتاکنو گذشتهاز  نفغانستاا ارانسياستمد ست کها ريموا جمله

 می یين دستپا يها قسمت بهآن  نسيداز ر مانعو  میگرفتند خانهرود باالي قسمتآب را در  ها نفغاا خشکسالی زمان

 حاصلآب  نظرز ا مشکلی گرا هم خشکسالی مهنگا در که تیرصودر  .دبو انیرا نسيستا متوجهفقط  ر،ضر نهایتو در  شدند

از  کلی به خانهرود ستدپایين  قسمتدر  که ینا نه شوند ضررمتحمل  نددار که سهمی اندازه بههر دو طرف  باید دشو می

 حاکميت صلا از رکشودو  بين ريجا يهاآب  تنها نه که رفته نظریه ینا سمت به جهانی جامعه وزهمر. ادشو وممحرآب 

 تامکاناز ا دهستفاو ا توسعه رمنظو به عمل ايجرو ا يیزر برنامهاز  عما ستیدباال يهارکشو امقدا بلکه ،نمیکنند ويپير لقمط

در  مکومح يمرا ،عملاز آن  ناشی رتخسا محاسبهو  ستید پایين يهارکشو قحقو گرفتن نظردر  ونبد ريجا يهاآب 

توسط  رمنديحوضه ه يها مهار آب یمنف راتيتاث نیتر مهم .(181:1395موسی زاده و عباس زاده،ست)ا لمللا بين قحقو

روزه  120ي امدت زمان و سرعت باده شیافزا (2المللی هامون؛  نيب يخشک شدن تاالب ها( 1 افغانستان عبارتند از:

و  ییابانزاي( ب5 ؛دهازگریوقوع ر دیتشد (4ها؛  یدما و کاهش بارندگ شیمنطقه به صورت افزا یمحل مياقل ريي( تغ 3 سيستان؛

 دیتهدو  خالی شدن مرز (8 ؛ینينش هيمهاجرت و حاش دی( تشد7 ستان؛يفقر مردم س دیتشد( 6روان؛  يحرکت ماسه ها

 46000 صورت گرفته بخصوص در طرح يهاي گذار هیهدر رفت سرما وقاچاق ( تشدید 9 کشور؛ یمل یو همبستگ تيامن

 (. 6،1397ي کشور،نگر ندهیتوسعه و آ يها مرکز پژوهشهکتاري)

امنيتی -پيامدهاي سياسی   

افزایش شورش هاي  تشدید تهدیدات امنيتی

 اجتماعی

یش بی اعتمادي دولت افزا

 و ملت
 کاهش وحدت ملی

تضعيف دولت و بی  ایجاد جنگ و درگيري

 ثباتی سياسی
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 آن يو سرشاخه ها رمنديرودخانه ه يبر رو یسد اصل 3: موقعيت 2نقشه 

 
 (1397سازمان برنامه و بودجه کشور،)منبع: 

 

 ( پیامدهای زیست محیطی1-3-5
از نگاهی اجمالی به تحوالت و وقایع جوامع بشري نشان می دهد که مباحث زیست محيطی از مولفه هایی هستند که بسياري 

تهدید هاي مطرح عليه جوامع بشري از آن ها نشئت می گيرد و این تهدید ها هر چند در ظاهر داراي بعد غير امنيتی است و 

فقط تهدیدهاي طبيعی جلوه می کند، ولی در عمل، تهدیدهایی هستند که امنيت جامعه و در نهایت، امنيت ملی کشورهاي 

جهان در حال گرم  يگلخانه ا يانباشت گازها ليبه دل (.166،1395،ارانیی و همکمحل وقوع را تحت تاثير قرار می دهند)داال

 از مهم یکیاست و  يو فرا منطقه ا يمنطقه ا ،یمل ،یمحل يامدهايپي دارا مياقل ريياست، تغ رييدر حال تغ ميشدن و اقل

 مياقل رييجه خواهد بود. اثرات تغبا آن موا 21در قرن  یاست که جامعه جهان ستیز طيمح جهان در بخش يچالش ها نیتر

 رييحرارت و تغ درجه شیآمد آن در سراسر جهان افزا یپ نیو بارزتر نیتر یاست و اصل ريو فراگ دهيچيو جامعه پ طيمح بر

بخش  یشده است، خشکسال جهان در یدر پ یپ يها یخشکسال زيو ن ییزا ابانيبارش است که باعث گسترش ب يالگوها

دهد و  یقرار م ريثاتحت ت يرا تا اندازه ا ياقتصاد يها بخش همه مياقل رييتغ. باشدی م یمياقل راتييتغ ریناپذ ییجدا

وقوع گرد و غبار،  دیدر تشد یمهم اريعامل بس نيدارد همچن یعيطب يها ستمياکوس بر يناشناخته و گسترده ا يامدهايپ

ی در پراکندگ رييتاالب، تغ یستیز يعملکردها دی، تهدها بوم ستیدر ز هاي ماريآفات و ب انيطغ ،یستیز اضمحالل تنوع

 یاسيو س یاجتماع ،ياقتصاد يامدهايو پ مياقل رييه تغئلرو مس نیباشد از ا یم يشور شیجانوران و افزا یعيطب يايجغراف

(. 1،1393ن،)قریشی و همکارادارد شتريب و شناخت یبه بررس ازين یمشکل جهان کیاز آن به عنوان  یناش یکیاکولوژ نيهمچن

عالوه بر این از اثرات تغيير اقليم می توان خشکسالی ها، بيابان زایی و افزایش ریزگرد ها، بارندگی هاي شدید و بروز سيالب، 

بحران آب و بسياري دیگر که از پيامدهاي زیست محيطی تغيير اقليم  که بر روي مناطق مختلف اثرات فراوانی را می گذارد 

تثنی نيست و تحت تاثير چنين عوامل اقليمی قرار می گيرند. که می توان ن مناطق مرزي نيز از این امر مسبينام برد. در این 

به کاهش بارندگی ها و افزایش خشکسالی ها اشاره کرد که در پی روند خشکسالی هاي طوالنی مدت این مناطق با بحران آب 

يابان زایی افزایش پيدا کرده و مشکالت بيشماري را براي مناطق مواجه شده و از سوي دیگر با خالی شدن سکنه این مناطق ب
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مرزي و نواحی مرکزي کشورها فراهم می کنند و امنيت کشورها با چالش رو به رو می شود. و اگر چنين مسائلی ادامه پيدا 

قابل جبرانی رو به رو  کند و اقدامی براي کنترل تغيير اقليم صورت نگيرد در آینده بسياري از کشورها با چالش هاي غير

 خواهند شد.

 میاقل رییتغزیست محیطی  یامدهایپ یبررس :7نمودار

 

 

 

 

 

 

 
 (1399منبع: نگارندگان،)

ربع "ه نامب جهان يماسه ا يدهد که صحرا ینشان م انه،يمنطقه خاورم يماهواره ا ریتصاو و تحليل یبررسبه عنوان نمونه 

از ه منطق نیر ادگردوغبار  دهیپد ایجاد مناطق مهماز  یکی ر،ياخ يها یو خشکسال یاهيوشش گپ فقدان دليلبه   "یالخال

ن جبرا ت هاينند خسارتوا یگردها م زیر. است قرار گرفتهعمان و امارات  من،ی ،عربستان يباشد که در کشورها یم انهيخاورم

 یطور کل به .می شود شناخته یمعضل جهان کی بوده وها  ینگران نیتر از مهم یکیکه  کند.وارد  انسان هابه سالمت  يریناپذ

 درخدا. گردد یم جادیا رانیا یجنوب يها شرق عراق و بخش ت،یعربستان، کو يبه طور عمده در صحراها دهیپد نیا

 عضیبه و بود یعيعامل طب نیبه عنوان مهم تر نطقهدر م یجهان شیگرما دهیو پد یمياقلدگرگونی هاي  ر،ياخ يها یخشکسال

 آن رفتن از بين ومهم منطقه  يتاالب ها شدن نابخردانه در خشک تیرینقش مد لياز قب یانسانبدون برنامه  يدخالت ها از

ر شدت و و ... ب هيکشور ترک به وسيلهبزرگ  يگردو غبار، ساخت سدها آمادهمناطق  بعضیدر  یاهيپوشش گ نیيها، درصد پا

 (.41:1395اران،)کرمانی و همکاست دهیگرد رانیمناطق ا بيشترگسترش آن بر  جبموگرد و غبار افزوده و  رخداد اندازه
 

 نتیجه گیری( 6
 نی. از جمله اندمواجه شده ا يندهایفزا یمياقل راتييدهه گذشته با تغ کی یدر طکشورها و مناطق مختلف جغرافيایی 

دما  شیها و افزا شدن آبخوان تر قياهش و عمک ،يکاهش منابع آب جار ،يجو يها بارش زانيبه کاهش م توانی م راتييتغ

دارد  یطيمح ستیو ز یاجتماع -اقتصادي  ،امنيتی -ی اسيدر ابعاد س يا چندگانه يامدهايپ رات،ييتغ نیاشاره کرد. مجموعه ا

 ايه به مهاجرت توانی راستا، م نیدر ا. است ونديکشور در پ یمل تيامنامنيت مناطق مرزي و  با  ميکه به صورت مستق

 تيفعال يبرا طينامساعد بودن مح ،يرکشاورزياشتغال در مراکز غ يدرخواست برا شیافزا د،يرفتن توان تول انيگسترده، از م

در  اشاره کرد. کشورها انيم یکيتيروپليده يها خاک و تنش شیو فرسا ییزا ابانياز ب یناش يجو يهای آلودگ ،یصنعت يها

و بين المللی در مقياس هاي مختلف باید به صورت یکپارچه و تعيين کارویژه هاي این راستا تمام نهادهاي داخل کشوري 

 دينابومتعدد براي مدیریت بحران ها و پيامدهاي تغيير اقليم در نواحی مختلف باالخص مناطق مرزي ساماندهی شوند. 

 ستا جنگ يپيامدهانوعا  ها انسان  فتنر ننساا بين ازو  لمللیابين از  منیانا ن،پناهندگا یشافزا ،سياسی تثبا معد د،قتصاا

 دهگستر لتحو مندزنيا اقليمی اتتغيير با مقابله .شتدا هداخو لنبادبه را  پيامدها همين د،نشو لکنتر اقليمی اتتغيير گرا ماا

 فهد ینا يستاو در را ستا زمال دقتصاا زهحودر  بنقالا به شبيه اراتنتشا کاهش رمنظو به .است مختلف يهاحوزه در 

براي نمونه  .کنند عمل تنگاتنگ رتصو بهباید  جیرخا سياستو  ورزيکشا ژي،نرا ،نقلو  حمل ها اعم ازبخش همه  ک،مشتر

 پيامدهاي زیست محيطی

 فرونشست زمين خشکسالی

 بحران آب افزایش سيالب 

بيابان زایی و افزایش 

 ریزگردها
 کمبود بارش، تبخير باال
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 يا منشاء انجام پاره ،یخیو سوابق تار یمناسبات قوم ،ییايجغراف تيبه لحاظ موقع میکشور همواره از قد يمناطق مرز

مناطق،  نیا يو اقتصاد یعيبالقوه طب يهای اند. ناتوان بوده ينوار مرز يدو سو نيساکن انيم يارتباطات و مبادالت مرز

و  تيجمع يداریاشتغال، پا جادیا ،ییزدا تيداده که به لحاظ محروم هها اجاز و صنعت، به دولت يخصوصا در بخش کشاورز

تا امنيت چنين  ندیلحاظ نما يمرز ینواح یرا در مبادالت بازرگان یداتيو وقوع قاچاق تمه يمناطق مرز هيممانعت از تخل

 مناطقی حفظ شود.
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