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هحرم هطبیخی .داًطجَی کبرضٌبسی ارضذ جغرافیبی سیبسی .داًطگبُ فردٍسی هطْذ
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چکیذُ:
تغییش الّیٓ ،وّیذ ٚاط ٜای اػت و ٝدس ًی د ٚد ٝٞاخیش دس ٔغبفُ ّٕٓی ،ػیبػی  ٚارشایی ث ٝتٔذد دس ٔٛسد آٖ ثغج
ؿذ ٜاػت .اكٌالط تغییش الّیٓ دالِت ثش تغییشٞبی خبف كٛست ٌشفت ٝدس فبوتٛسٞبی الّیٕی ص ٖٛدسر ٝعشاست ،
ثبس٘ذٌی  ،ثبد ٔ ،یضاٖ سًٛثت  …ٚداسد.ایٗ پذیذ ،ٜث ٝكٛست ٔؼتمیٓ  ٚغیش ٔؼتمیٓ فٔبِیت ٞبی ا٘ؼب٘ی  ٚصیؼت ث ْٛثـش
سا تغت تبحیش رذی لشاس داد ٜاػت .ایٗ پظٞٚؾ ثب سٚؽ تٛكیفی  ٚتغّیّی  ٚثب اػتٙبد ثٙٔ ٝبثْ ٔٔتجش وتبثخب٘ ٝای دس
تالؽ اػت ث ٝایٗ ػ ٛاَ پبػخ دٞذ و ٝتغییش الّیٓ صٍ ٝ٘ٛثش ٔٙبػجبت ٞیذسٚپّیتیه وـٛسٞب تبحیش ٔی
ٌزاسدٞ.یذسٚپّیتیه ثٛٙٓ ٝاٖ ٔجغخی ٔ ٟٓدس رغشافیبی ػیبػی ،ثٌٔ ٝبِٔة ٘مؾ  ٚوبسوشد آة دس ٔٙبػجبت ػیبػی آٓ
اص ٔٙبصٓ ٚ ٝدسٌیشی ،تٔبُٔ ٕٞ ٚىبسی،سلبثت  ٚتمبثُ دس تٕبْ ػٌٛط ٔ ٚمیبع ٞب ٔی پشداصد .یبفتٞ ٝبی پظٞٚؾ عبوی اص
آٖ اػت و ٝپیبٔذٞب ٕٛ٘ ٚدٞبی تغییش الّیٓ ث ٝكٛست ثبسؽ وٓ  ٚخـىؼبِی ،تغییش دس ٘ ّٛثبسؽٔ ،یضاٖ ثبسؽٚ ،لّٛ
ػیالة ،تـذیذ فشػبیؾ  ،رٚة ؿذٖ یخ ٞبی لٌجی ،ثبالآٔذٖ آة سٚدٞب  ٚدسیبٞب ،رٚة ؿذٖ سٚدٞبی یخی ٛٔ ...ٚرت
ایزبد  ٚتٕٔیك اختالفبت  ٚثغشاٖ ٞبی ٞیذسٚپّیتیىی ٔی ؿٛد.
ٍاشگبى کلیذی:تغییر اقلیم ،خشکسالی ،سیل ،رودهای مرزی،هیدروپلیتیک

-h-zarghani@um.ac.ir

1

1

)1هقذهِ ٍ بیبى هسئبلِ:
الّیٓ تبحیشات ٔٔ ٚ ٟٓتٓٛٙی ثش فٔبِیت ٞبی ا٘ؼب٘ی ٕٞ ٚضٙیٗ پذیذٞ ٜب ٛٓ ٚاسم ًجیٔی ثش ربی ٔی ٌزاسد  ٚاص ًشفی
فٔبِیت ٞبی ا٘ؼب٘ی دس ًی دٞ ٝٞبی اخیش تبحیشات صیبدی ثش الّیٓ ٌٔٙم ٝای  ٚرٟب٘ی ٌزاؿت ٝاػت .دس عبَ عبهش
تٕبٔی وـٛسٞبی رٟبٖ پزیشفت ٝا٘ذ و ٝؿشایي الّیٕی ،دس ٔٔشم ٔذاخّ ٝا٘ؼبٖ ٞب اص ًشیك ا٘تـبس ٌبصٞبی ٌّخب٘ ٝای
اػت  ٚعتی وبٞؾ ا٘تـبس ٌبصٞبی ٌّخب٘ ٝای  ٓٞدیٍش احشات ٔخشة رٟب٘ی آٖ سا و ٝثش سٚی وش ٜصٔیٗ ٌزاؿت ٝاػت،
ثٟجٛد ٕ٘ی ثخـذ.ا٘تـبس ٌبصٞبی ٌّخب٘ ٝای ثبٓج افضایؾ دٔبی ر ٛصٔیٗ ٌـت ٚ ٝافضایؾ دٔبی ر ٛصٔیٗ ثبٓج افضایؾ
تجخیش  ٚتٔشق اص ػٌظ صٔیٗ  ٚرزة سًٛثت ثیـتش دس رٔ ٛی ؿٛد؛ و ٝدس ٘تیز ٝایٗ ٔؼئّٙٔ ٝزش ث ٝتغییش اٍِٛی ٞبی
ثبسؿی ٔی ٌشدد .دس ٚالْ دادٞ ٜبی ٛٞاؿٙبػی ٘ـبٖ ٔی دٞذ دس ًی دٞ ٝٞبی اخیش ث ٝدِیُ تغییشات آة ٛٞ ٚایی،
تغییشات لبثُ تٛرٟی دس ٔیبٍ٘یٗ رشیبٖ ػبال٘ ٝآة سٚدخب٘ٞ ٝب  ٚافضایؾ خٌش ٚل ّٛػیالة دس ثشخی ٔٙبًك ثٚ ٝرٛد
آٔذ ٜاػت(ٕٞ.)Min،Zhang ،2011:378ضٙیٗ دس ػٌظ ٌٔٙم ٝای ٘یض ،ثشسػی اٍِٞٛبی ثبس٘ذٌی رٟب٘ی ٘ـبٍ٘ش تغییش
آة ٛٞ ٚا  ٚافضایؾ خٌش ػیالة دس فلُ پبییض دس وـٛسٞبیی ٔب٘ٙذ اٍّ٘ؼتبٖ اػت و ٝثب ا٘تـبس ٌبصٞبی ٌّخب٘ ٝای ٔشتجي
اػت.)Pall،Aina،2011:382(.
اص ِ٘ش ًجیٔی ػیُ ٞب ثٛٙٓ ٝاٖ ٓبُٔ ٔغشن  ٚتغییشدٙٞذ ٜدستغییشػبختبسٞبی آثشاٞ ٝٞب  ٚاوٛػیؼتٓ ٞبی ػبعُ
سٚدخب٘٘ ٝمؾ ٕٟٔی ایفب ٔی وٙٙذ ( .)Schewe،Heinke،2013:10اص ًشفی تغییشات آة ٛٞ ٚایی  ٚافضایؾ ثبسؽ دس
ثؼیبسی اص ٔٙبًك رٟبٖ ،ثبٓج تغییش سطیٓ ٞبی آة سٚدخب٘ٞ ٝب  ٚافضایؾ ػیالة ٞبی سٚدخب٘ ٝؿذ ٜاػت و ٝایٗ ٔؼئّٝ
ثش س٘ٚذ رشیبٖ آثشاٞ ٝٞب تبحیش صیبدی ٔی ٌزاسد .ثٌٛس ٔخبَ ػیُ ٞبی اكّی وـٛس ٙٞذ و ٝدس ٔب ٜطٚئی ٝثٚ ٝلٔ ّٛی
پی٘ٛذد ثش تغییش ٔؼیشرشیبٖ سٚدخب٘ ٝدس ٔشص پبوؼتبٖ  ٚدس ٘بعی ٝوبس تبحیش صیبدی ثش ربی ٔی ٟ٘ذ
( .)dnaindia،2013:25اص ایٙش ٚلشاسٌیشی سٚدخب٘ ٝثٛٙٓ ٝاٖ ٔشصٞبی ثیٗ إِّّی ،ثبٓج ایزبد عؼبػیت ٍ٘ ٚشا٘ی
وـٛسٞب اص تغییشات ثؼتش سٚدخب٘ٞ ٝب ٚث ٝتجْ آٖ ایزبد اختالفبت ػیبػی ٔی ٌشدد .دِیُ ٍ٘شا٘ی وـٛسٞب ثشای لشاسدادٖ
سٚدخب٘ ٝثٛٙٓ ٝاٖ ٔشص ایٗ اػت ؤ ٝىبٖ ٔـخلی اص ِ٘ش خي ٔشصی ٔٛسد تٛافك  ٕٝٞرب٘ج ٝدس سٚدخب٘ٞ ٝب ٚرٛد ٘ذاسد،
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ثٙبثشایٗ تفؼیشٞبی ٔتفبٚتی اص صٍٍ٘ٛی لشاسٌیشی خي ٔشصی ثش سٚی آثشاٞ ٝٞب عتی دس صٔب٘یىٔٔ ٝبٞذ ٜای تٔشیف ؿذٜ
اػت ٚرٛد داسد و ٝایٗ ٔؼئّٓ ٝبُٔ اختالفبت ثیٗ إِّّی ؿذ ٜاػت ( . )Donaldson،2009:11اص ًشفی سٚدخب٘ٞ ٝب
ػیؼتٓ ٞبی پٛیب ٔ ٚتغشوی ٞؼتٙذ و ٝ٘ ٝتٟٙب ثٛٙٓ ٝاٖ آثشا ٝٞاتلبَ دس ػشصٔیٗ ٞب اػتفبدٔ ٜی ؿ٘ٛذ ،ثّى ٝفشًٙٞ
ٞبی رٛأْ ا٘ؼب٘ی سا ٘یض اص  ٓٞرذا ٔی ػبص٘ذ .اص ایٙش ٚتغییشات ًجیٔی دس رشیبٖ سٚدخب٘ٞ ٝب دس ً َٛتبسیخ ٔٙزش ثٝ
ثشٚص ؿٕبسی اص اختالفبت ثیٗ إِّّی ؿذ ٜاػت  ٚث ٝایٗ دِیُ ٔغذٚدٔ ٜشصٞبی سٚدخب٘ ٝای دس ػشاػش رٟبٖ ٔؼتّضْ
ٔذیشیت،سػیذٌی ٛٔ ٚاُجت اػت (. )Solomon،2000:65اص آٖ رٟت ٔشص ٞبی سٚدخب٘ ٝای ٔؼتّضْ سػیذٌی ٚ
ٔٛاُجت ٞؼتٙذ و ٝث ٝفشم ٔخبَ تغییش اٍِٞٛبی ثبسؿی دس احش تغییشات آة ٛٞٚایی ر ٛصٔیٗ ثبٓج ایزبد ػیالة یب
خـىؼبِی دس ٔٙبًك ٔختّف رٟبٖ ٔی ٌشددٚ،ایٗ ٓٛأُ ثش ثؼتش سٚدخب٘ٞ ٝبی ٔشصی احش ٔیٍزاسد .وـٛسٞب ثب ًغیبٖ یه
ػیالة ؿذیذٚتغییش ٔؼیش آثشاٞ ٝٞبی ٔشصی ٔزجٛس٘ذٔ ،شصٞبی ثیٗ إِّّی خٛد سا و ٝدس ثؼتش سٚدخب٘ٞ ٝبی ٔشصی اػت
تٔییٗ عذٚد ٔزذد ٕ٘بیٙذ .تبحیشتغییش الّیٓ ثش سٚد ٞبی ٔشصی  ٚایزبد صبِؾ ٞیذسٚپّیتیىی ٛٔ ،هٛٔ ّٛسد ٌٔبِٔٝ
پظٞٚؾ عبهش اػت  ٚایٗ پظٞٚؾ ثب ثٟش ٜثشداسی اص ٌٔبِٔبت ٔـبث ٝا٘زبْ ؿذ ٜدس ٌٔٙم ٝرٛٙة آفشیمب ثٛٙٓ ٝاٖ ٌٔٙمٝ
اسصیبثی ؿذ، ٜیه تزضی ٚ ٝتغّیُ ّٕٓی اص ساثٌ ٝتبحیش رشیب٘بت ًجیٔی ثش ٔٙبػجبت ٞیذسٚپّیتیه ٔشصٞبی سٚدخب٘ ٝای سا
اسائٔ ٝی دٞذ.
)2رٍش تحقیق:
ایٗ پظٞٚؾ ثش اػبع سٚؽ تٛكیفی  ٚتغّیّی  ٚثب اػتٙبد ثٙٔ ٝبثْ ٔٔتجش وتبثخب٘ ٝای ث ٝد٘جبَ ثشسػی تبحیشات تغییش
الّیٓ ثش پیىشٞ ٜبی آثی  ٚسٚدٞبی ٔـتشن ٔشصی ثیٗ وـٛسٞب اػت .دس ٚالْ ٔؼئّ ٝاكّی پظٞٚؾ آٖ اػت و ٝتغییشات
الّیٓ ث ٝكٛست ٌشْ ؿذٖ وش ٜصٔیٗ  ٚرٚة ؿذٖ یخ ٞب  ،افضایؾ سٚا٘بة  ٚػیالة ٞبی ِٓیٓ ،تغییش ٔؼیش سٚدٞبی ٔشصی
رٚة سٚدٞبی ٔشصی یخی .... ٚصٍٛٔ ٝ٘ٛرت ثشٚص صبِؾ ٞبی ٞیذسٚپّیتیه ثیٗ وـٛسٞب ٔی ؿٛد .ثشای تجییٗ ثٟتش
ٔٛه ، ّٛپظٞٚـی و ٝدس ٌٔٙم ٝرٛٙة آفشیمب ا٘زبْ ؿذ ٜاػت ٔٛسد اػتٙبد لشاس ٌشفت ٝاػت
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-3چْبرچَة ًظری تحقیق:
ّ )3-1یذرٍپلیتیک:
اص ٔفٞ ْٟٛیذسٚپّیتیه تٔبسیف ٔتٔذدی اسائ ٝؿذ ٜاػت .ثشخی ٞیذسٚپّیتیه سا ٌٔبِٔ ٝاحش تلٕیٓ ٌیشی ٞبی ٔشثٛى ثٝ
اػتفبد ٜاص آة دس ؿىُ ٌیشی ٞبی ػیبػی دس سٚاثي ٔیبٖ دِٚت ٞب ثب یىذیٍش یب سٚاثي ٔیبٖ دِٚت ٞب ٔ ٚشدْ عتی دس
یه وـٛس ٔی دا٘ٙذ(ٔزتٟذصاد .)131 :1381،ٜثشخی دیٍشٛٔ ،هٞ ّٛیذسٚپّیتیه سا ٌٔبِٔ٘ ٝمؾ آة دس ٔٙبػجبت ٚ
ٔٙبلـبت ارتٕبٓی  ٚا٘ؼب٘یّٔ ،ت ٞب  ٚدِٚت ٞب ٔی دا٘ٙذ  ،آٓ اص ایٙى ٝدس داخُ وـٛسٞب ٚیب ثیٗ آٟ٘ب  ٚداسای اثٔبد
وـٛسیٌٙٔ ،م ٝای ،رٟب٘ی  ٚثیٗ إِّّی ثبؿذ(عبفَ ٘یبٞ .)102 :1385،یذسٚپّتیه ٌفتٕب٘ی اص دا٘ؾ ٚاط ٜطئٛپّیتیه ٚ
صیش ٔزٕٞ ٝٓٛبی ّٓٓ رغشافیبی ػیبػی ث ٝؿٕبس ٔی سٚد و ٝث ٝثشسػی ٘مؾ آة دس سفتبسٞبی ػیبػی ثب ٔمیبع ٞبی
ٔختّف ٔی پشداصد( .وبٚیب٘ی ساد ّٛ٘ )339 :1384،ثش ٓٞوٙؾ ٔیبٖ ّٔت ٞب دس ثٟش ٜثشداسی اصایٗ ٔٙبثْ آثی ٔـتشن
ً،یف ٌؼتشد ٜای اصػبصٌبسی ٕٞٚىبسی وبُٔ تب٘بػبصٌبسی ٚر ًٙسادسثشٔی ٌیشد٘(.بٔی ٔ ٚغٕذپٛس.)139 :1389،
)3-2رٍد ّبی بیي الوللی:
ٞش آة ربسی ِٓیٓ سا و ٝلبثُ وـتیسا٘ی ثبؿذ  ٚاص ػشصٔیٗ صٙذ وـٛس ٓجٛس وٙذ  ٚیب ػشصٔیٗ آٖٞب سا اص  ٓٞرذا ػبصد
ثًٛ ٝس ٓبْ سٚد ثیٗإِّّی ٔی٘بٔٙذ ٘ (.بكشفشؿبدٌٟش )24 :1367 ،ثٓ ٝجبست دیٍش ،سٚد ثیٗإِّّی ،سٚدی اػت و ٝاص ٔیبٖ
 ٚیب اص رٛاس ػشصٔیٗ د ٚیب صٙذ وـٛس ربسی ٞؼتٙذ  ٚدس ایٗ خلٛف ٞش وـٛس عبوٕیتؾ سا ثش سٚی لؼٕتی اص سٚدخب٘ٝ
و ٝاص ٔیبٖ ػشصٔیٗ ا ٚربسی اػت إٓبَ ٔیوٙذ  .ثش اػبع ایٗ تٔشیف  ٚتمؼیٓ ثٙذی اص سٚدخب٘ٞٝبی ثیٗإِّّی ،
سٚدخب٘ٞٝبی و ٝعذ فبكُ ثیٗ د ٚیب صٙذ وـٛس ثبؿٙذ  ٚتغت عبوٕیت ا٘غلبسی یه دِٚت لشاس ٘ذاس٘ذ ،اٌش ص ٝلبثّیت
وـتیسا٘ی سا ٘ ٓٞذاؿت ٝثبؿٙذ سٚدخب٘ ٝثیٗإِّّی تّمی ٔیٌشد٘ذ(صسلب٘ی .)70 :1396 ،یىی اص سٚؽ ٞبیی و ٝثب اػتفبدٜ
اص آٖ رٛأْ ث ـشی ٔی تٛا٘ٙذ اص رشیبٖ آة دس ٔشصٞب ثلٛست ٔذیشیت ؿذ ٜاػتفبد ٜوٙٙذ،تـىیُ ٔشصٞبی ثیٗ إِّّی ثش
ثؼتش سٚدخب٘ٞ ٝب اػت)Salman،2006:31( .
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ًوَدار : 1اًَاع رٍدّبی بیي الوللی

هٌبغ  :زرقبًی ٍ لطفی63: 1391 ،

 )3-3دیپلوبسی آة :
دیپّٕبػی آة ثٙٔٔ ٝی تٛاٖ ثبِم ٜٛثشخٛسد  ٚخـ٘ٛت یب تفبٔ ٚ ٓٞذیشیت ثش ػش آثٟبی ثیٗ إِّّی اػت و ٝاخیشا ثؼیبس
ٔٛسد تٛر ٝلشاس ٌشفت ٝاػت .دیپّٕبػی آة ث ٝتٛا٘بیی وـٛسٞبی ٔـتشن إِٙبفْ ٔشثٛى ٔی ؿٛد ؤ ٝبیّٙذ آة ٞبی
ٔـتشن خٛد سا ًٛسی ٔذیشیت وٙٙذ و ٝاص ِ٘ش ػیبػی یه ٚهٔیت پبیذاس ثٚ ٝرٛد آیذ .یٔٙی ٔٙبثْ ٔـتشن آة ثذٖٚ
ٞشٌ ٝ٘ٛتٙؾ یب ٔٙبصّ ٞبی ثیٗ ًشفیٗ یب ًشف ٞبی عمبث ٝثشٛٔ ،سد اػتفبد ٜلشاس ٌیشد(پبپّی یضدی ٚ ٚحٛلی) 1390 ،
-4بحث ٍ تحلیل :
 )4-1تغییرات آة ٍ َّایی ٍ رٍدّبی هرزی در جْبى:
ًجك ثشآٚسد پبیٍب ٜاًالٓبت ثیٗ إِّّی ٔشصٞبی سٚدخب٘ ٝای، 2ثیؾ اص  % 30اص وُ ٔشصٞبی ثیٗ إِّّی سا سٚدخب٘ٞ ٝب
تـىیُ ٔی دٙٞذ .سٚدخب٘ٞ ٝبی ٔشصی دس ػشتبػش رٟبٖ ٌؼتشد ٜا٘ذ ،اص صٙذ ٔتش سٚدخب٘ ٝصأجشی ثیٗ ٘بٔجیب  ٚصیٕجب ٜٚتب
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ٞضاساٖ ویّٔٛتش اص سٚدخب٘ ٝسیٌٛشا٘ذ ثیٗ ٔىضیه  ٚایبالت ٔتغذ ٜآٔشیىب سٚدخب٘ٔ ٝشصی تّمی ٔی
ؿ٘ٛذٕٞ .)Donaldson،2011:155(.ضٙیٗ ٔ % 98شصٞبی سٚدخب٘ ٝای دس ؿشق آػیب ثب ٔشصٞبی ٌٔٙم ٝػیبػی
ٕٞب ًٙٞؿذ ٜا٘ذ ،دس ٔشص صیٗ  ٚوش ٜؿٕبِی ٔشصٞبی ػیبػی ،ثبسٚدخب٘ ٝت ٚ ٕٗ٘ٛیبِ ٛتِٙیٓ ؿذ ٜاػت ٕٞ ٚضٙیٗ ثخؾ
ٞبی ثضسٌی اص ٔؼیش ٔشص سٚػی ٚ ٝصیٗ دس أتذاد سٚدخب٘ٞ ٝبی آٔش  ٚاسرٗ اػت()Biger،1995:11دس رٛٙة  ٚرٛٙة
ؿشق آػیب ؿیت ٞبی ؿذیذ  ٚدسٞ ٜبی ٕٓیك دس سٚدخب٘ٞ ٝبی ثیٗ إِّّی ٔشصیٔ ،خُ سٚدخب٘ٔ ٝیى( ً٘ٛتبیّٙذ ٚ
الئٛع)ٚرٛد داسد ٔ ٚشصٞبی سٚدخب٘ ٝای دس ایٗ ٌٔٙم ٝثؼیبس ٚػیْ اػت .)Chorley،1969:7( .دس ثشسػی پبیٍبٜ
اًالٓبت ثیٗ إِّّی ٔشصٞبی سٚدخب٘ ٝای ث ٝدِیُ ٓذْ ؿبخق ػبصی ػیبػی  ٚفشٍٙٞی ،ث ٝساثٌ ٝثیٗ تبحیش تغییشات آة
ٛٞ ٚایی ثش ٔٛسفِٛٛطی سٚدخب٘ٞ ٝب  ٚپیبٔذ آٖ ثشای سٚدخب٘ٞ ٝبی ٔشصی ثیٗ إِّّی اؿبس ٜای ٘ـذ ٜاػت ،أب دس ٌضاسؽ
تٛػٔ ٝا٘ؼب٘ی ٌٔبِٔبت ّٕٓی ایبالت ٔتغذ ٜدس ػبَ  ،2011ثٙٔ ٝبصٓ ،ٝثٛٙٓ ٝاٖ یىی اص احشات اعتٕبِی تغییشات صیؼت
ٔغیٌی اؿبس ٜؿذ ٜاػت .دس ٚالْ ٌٔبِٔبت ّٕٓی ا٘زبْ ؿذ ٜدس ػٌظ رٟبٖ ،ث ٝاحشات ٘بؿی اص تغییشات آة ٛٞ ٚایی دس
اوٛػیؼتٓ سٚدخب٘ٞ ٝب تٛر ٝؿذ ٜاػت ،أب ث ٝتٔبٔالت ارتٕبٓی ػیبػی  ٚپیبٔذٞبی تغییشات آة ٛٞ ٚایی ثش ّٕٓىشد
سٚدخب٘ٞ ٝبی ثٛٙٓ ٝاٖ ٔشص تٛر ٝوٕتشی ؿذ ٜاػت .)Toset،2000:971( .الصْ ث ٝروش اػتٌٔ ،بِٔبت پظٞٚـی دس
ثشسػی ساثٌ ٝتبحیشتغییشات آة ٛٞ ٚایی ثش سٚدخب٘ٞ ٝبی ٔشصی ،ثیٗ ٔذیشیت ٔٙبثْ آة ثیٗ إِّّی ٙٔ ٚبػجبت
ٞیذسٚپّیتیىی عٛهٞ ٝبی سٚدخب٘ ٝای تفبٚتی لبئُ ٕ٘ی ؿٛد  ٚدس عبِی و ٝسٚدٞبثٛٙٓ ٝاٖ یىی اص ٔ ٟٓتشیٗ ٘ ّٛاص
اؿىبَ ٔشصی دس ٔیبٖ وـٛسٞب رٟبٖ ٔغؼٛة ٔی ؿٛدٌٔ ،بِٔبت ّٕٓی ٌزؿت ٝثش ٔشصٞبی ثیٗ ٔٙبًك اداسی ٔب٘ٙذ
:ایبِت ٞب  ٚاػتبٖ ٞب تٕشوض وشد ٜاػت  ٚ ،رشیبٖ ٔشصٞبی سٚدخب٘ ٝای سا و ٝخبكیت پٛیب داس٘ذ وٕتش ٔٛسد تٛر ٝلشاس دادٜ
اػت)Hensel،2006:383(.
)4-2هبّیت پَیبی هٌببغ آبی هطترک ٍ رٍدّبی هرزی:
ِٔٛٙس اص پٛیبی  ٚخبكیت ػیبَ ثٛدٖ سٚدخب٘ٞ ٝب ثٙٔٔ ٝبی تغییش  ٚتغٛالت ثؼتش آثی اص ِ٘ش ٚیظٌی ٞبی ًجیٔی اػت.
ٔخُ افضایؾ یب وبٞؾ ػشٓت  ٚا٘ذاص ٜرشیبٖ آة دس ً َٛػبَ وٙٔ ٝزش ث ٝتغٛالت ارتٕبٓی  ٚػیبػی دس وـٛسٞبی ثب
6

ثؼتش سٚدخب٘ٔ ٝشصی ٔی ٌشدد .سٚد ٔشصی سیٌٛشا٘ذ ،ثیٗ آٔشیىب ٔ ٚىضیه اص رّٕٕٟٔ ٝتشیٗ ٕ٘بدٞبی پٛیبیی  ٚتغییش
ٔؼیش سٚد ث ٝدِیُ رشیبٖ ٞبی ػیالثی  ٚتغییش دس ٔیضاٖ دثی سٚد اػت(صسلب٘ی.)171 :1396 ،

ًقطِ : 1تغییرات بستر رٍد هرزی ریَگراًذ بیي آهریکب ٍ هکسیک

ٞبٌت372 :1375 ،

ٓال ٜٚثش ایٗ ،تغییشات الّیٓ ٔٛرت ثبال آٔذٖ ػٌظ آثٟبی آصاد ،رٚة ؿذٖ یخ ٞب  ٚػیالثی ؿذٖ سٚدٞب ٕٞ ٚضٙیٗ
رٚة ؿذٖ سٚدٞبی یخ صد ٜثیٗ وـٛسٞب ؿذٛٔ ٚ ٜرت ثشٚص صبِؾ ٞبی ٞیذسٚپّیتیىی رذیذی ٔی ؿ٘ٛذ .ثٛٙٓ ٝاٖ ٔخبَ،
سٚدخب٘ٞ ٝبی یخی ثیٗ وـٛس ػٛئیغ  ٚوـٛس ایتبِیب ،دس دٞ ٝ ٞبی اخیش ٔشصثٙذی آٟ٘ب اص ٌ ٓٞؼیخت ٝا٘ذ ٞ ٚش د ٚوـٛس
سا ٔزجٛس وشد٘ذ و ٝدٚثبسٔ ٜشصٞبی خٛد سا تٔییٗ  ٚتمؼیٓ ثٙذی وٙٙذٕٞ .ضٙیٗ ٘بپذیذ ؿذٖ وـٛسٞبی رضیش ٜای
وٛصه ثّٓ ٝت افضایؾ ػٌظ آة دسیب یب ثشسػی ٔشصٞبی ثیٗ إِّّی رذیذی و ٝدس آة ٞبی ثضسي ؿٙبػبیی ؿذ ٜا٘ذ اص
رّٕ ٝایٗ ٔٛاسد ٞؼتٙذ .دس ایٗ ساثٌٔ ٝی تٛاٖ ثٔ ٝشصٞبی رذیذ دس دسیبصٔ ٝبالٚی ،دسیبص ٝصبد ،دسیبص ٝا٘تبسی،ٛدسیبصٝ
7

ػٛپشی ،ٛدسیبص ٝتیتىب ٚاؿبس ٜوشد ،و ٝدس ٞش دسیبصٔ ٝشصٞبیی ٚرٛد داسد و ٝلبثُ ؿٙبػبیی ٞؼتٙذ.)Barnett،2012:8(.
ٕٞضٙیٗ ٚرٛد ٔشصٞبی پٛؿیذ ٜاص یخ  ٚیخضبَ ٞبی ًجیٔی دس و ٜٛآِپ  ،و ٝلبثُ ثٟشثشداسی ػیبػی  ٚتمؼیٓ ثٙذی
عٛه ٝاػت ،ؿٛاٞذی رٟت تبییذ خبكیت پٛیبیی ٔشصٞبی آثی ثیٗ إِّّی اػت.دس ٔمیبع ٔغّی ٘ؼجت ثٔ ٝمیبع ایبِتی
ٔشصٞب ٕٔىٗ اػت ثشای رٛأْ إٞیت ثیـتشی داؿت ٝثبؿٙذ ،اتشیؾ اخیشا ایذ ٜیه ٔشص ٔتغشن سا ثشای ٔشصٞبی یخضبَ
ٞبی ًجیٔی ٔغّی داخُ وـٛس خٛد ٌٔشط وشد ٜاػت ٔ ٚتخللبٖ ٌٔبِٔبت ٔشصی ثب ثش٘بٔ ٝسیضی وٛتبٔ ٜذت دس تالؽ
ا٘ذ تب صٔب٘ی و ٝیخضبَ ٞبی ًجیٔی وبٔال ٘بپذیذ ؿ٘ٛذ ٔشصٞبی ٔغّی خٛد سا تخجیت وٙٙذ.
)4-3اختالفبت ّیذرٍپلیتیک در هیذاى ّبی یخی:
افضایؾ دٔب دس لٌت ؿٕبَ ثبٓج رٚة یخ ٞب  ٚافضایؾ آة ٞبی لبثُ وـتیشا٘ی ؿذ ٜاػت ٚ ،ایٗ ٔؼئّ ٝثبٓج اختالفبتی
ٔیبٖ سٚػی٘ ،ٝشٚط ،وب٘بدا ،ایبال ت ٔتغذ ،ٜدإ٘بسن رٟت اػتفبد ٜاص ٔؼیش ٞبی عُٕ ٘مُ ٙٔ ٚبثْ ٘فت خیض ٙٔ ٚبثْ ٔٔذ٘ی
ؿذ ٜاػت .اختالف ًٛال٘ی ٔذت ،دس ثخؾ ٞبیی اص ٔشصٞبی ٙٞذ  ٚصیٗ  ٚپبوؼتبٖ ٕٞ ٚضٙیٗ ٔیبٖ ؿیّی  ٚآسطا٘تیٗ ثش
ػش ٔبِىیت ٔیذاٖ ٞبی یخی دس ٔشصٞبیـبٖ ٚرٛد داسد .دس ٘تیز ٝاختالفبت ثش ػش ٔیذاٖ ٞبی یخی ٔؼئّٔ ٝشػٔ ْٛیبٖ
ثشخی وـٛسٞب اػت)economist،2013( .
)4-4چبلص ّبی ّیذرٍپلیتیکی در بستر هرزّبی رٍدخبًِ ای:
ٔٛسد دیٍش ،تغییشات ثؼتش سٚدخب٘ٞ ٝبی ٔشصی اػت و ٝدس ثشٚص اختالفبت ٔشصی آثی  ٚصبِؾ ٞیذسٚپّیتیىی ثیٗ وـٛسٞب
٘مؾ ٔٛحشی داسدٔ .ب٘ٙذ دِتبی ٌٙه ،و ٝوـٛسٞبی ٙٞذ  ٚثٍٙالدؽ سا تغت تبحیش لشاس داد ٜاػت ،ث ٌٝ٘ٛ ٝای و ٝػیُ
ٞبی ِٓیٓ دس دٚسٞ ٜبی ًٛفبٖ ٔٛػٕی ،س٘ٚذ سػٛة ٌزاسی  ٚفشػبیؾ ٔشصٞبی سٚدخب٘ ٝای سا دس عبِت ؿذیذ لشاس دادٜ
اػت  ٚایٗ ٔؼئّٔٔ ٝبٞذات  ٚػبختبسٞبی ػیبػی ٔشصی ٌزؿت ٝسا ثـذت تغت تبحیش لشاس ٔی دٞذ.
(ٕٞ .)americanedu،2013ضٙیٗ دس ٕ٘ ٝ٘ٛدیٍش ،دیٛاٖ دادٌؼتشی ثیٗ إِّّی ،3اختالفبتی ؤ ٝشثٛى ثً ٝغیبٖ
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ػیالة  ٚسػٛة ٌزاسی دس سٚدخب٘ ٝی ٔشصی ٘یىبساٌٛئ ٚ ٝوبػتبسیىب ثٛد سا ث ٝدِیُ دسخٛاػت ٞبیی و ٝاص ػٛی ٞش دٚ
وـٛس ثشای ا٘ذاصٌ ٜیشی ٔزذد كبدس ؿذ ٜثٛد ثشسػی وشد  ٚدس ٟ٘بیت دیٛاٖ دادٌؼتشی ثیٗ إِّّی ثب إٓبَ فـبس ػیبػی
ثش ٘یىبساٌٛئ ٝثبٓج ؿذ و ٝایٗ وـٛس اص الیشٚثی سٚدخب٘ ٚ ٝػبیش فٔبِیت ٞبی التلبدی دس ٌٔٙمٛٔ ٝسد ٔٙبلـ ٝدػت
ثشداسد .هٕٗ ایٙى ٝاػتفبد٘ ٜیىبساٌٛئ ٝاص آة سٚدخب٘ٔ ٝشصی ثٛٙٓ ٝاٖ ٔشص  ،ثشای تِٛیذ ثشق ٔی تٛا٘ذ ٕٞضٙبٖ ٓبُٔ
ایزبد ٔٙبلـ ٝثش ػش اػتفبد ٜاص سٚدخب٘ٔ ٝشصی ثیٗ د ٚوـٛس ثبؿذ(.)International Justice of Court ،2013:35
)4-5اقذاهبت اجرایی کطَرّب در تٌص زدایی اختالفبت هرزّبی رٍدخبًِ ای بیي الوللی:
دس ٔجغج ًغیبٖ ػیالة ،افضایؾ تذسیزی آة سٚدخب٘ٞ ٝبی ٔشصی ثبٓج ٔی ؿٛد وـٛسٞب آثشاٞ ٝٞب سا دس ٔشص اص ًشیك
ا٘تمبَ رشیبٖ ٞبی دٚس ٜای عفَ وٙٙذ ،أب دس ٔٛاسد ا٘غشاف ػشیْ ٔؼیش آة سٚدخب٘ٔ ٝشصی ثبٓج ٔی ؿٛد ،ثشخی
وـٛسٞب تلٕیٓ ث ٝتٔییٗ عذٚد اِٚی ٚ ٝتٔییٗ عذٚد ٔزذد ٔشص ػیبػی ثٍیش٘ذٕٞ.بٌ٘ٛس ؤ ٝالعِٔ ٝی ؿٛد وـٛسٞب ٚ
ٕٞؼبیٍبٖ ػبعُ سٚدخب٘ ٝخٛاػتبس تخجیت ٔشصٞبی سٚدخب٘ ٝای ثشای عفَ حجبت  ٚیىپبسصٍی ٔشصٞبی ٌٔٙم ٝای ٞؼتٙذ.
ثٛٙٓ ٝاٖ ٔخبَ سٚدخب٘ٔ ٝشصی سیٌٛشا٘ذ ،دس ٔشص ایبالت ٔتغذٔ ٚ ٜىضیه تٛػي ٟ٘بد عمٛلی صبٔیضاَ دس ػبَ  1911الذاْ
ث ٝتخجیت ٔشصٞبی ٔتغشن سٚدخب٘ ٝای وشدُٟٛ .)Donaldson،2011:166( .س تىِٛٛٙطی ػیؼتٓ ٔٛلٔیت یبة رٟب٘ی

4

ثبٓج ؿذ ٜاػت و ٝدِٚت ٞب ٔشصٞبی سٚدخب٘ ٝای خٛد سا ثٔ ٝزٕٔ ٝٓٛختلبت رغشافیبیی ٔتلُ وٙٙذ ،ایٗ سٚؽ ثٝ
ٓٛٙاٖ عُ ثخؾ ثضسٌی اص پش٘ٚذٞ ٜبی اختالفبت سٚدخب٘ ٝای وـٛسٞبی رٕٟٛسی ثیٙیٗ٘/یزشی٘/ٝبٔجیب ثشای تٔییٗ
ٔختلبت رغشافیبیی دلیك ٔٛسد اػتفبد ٜلشاس ٌشفت ٚ ٝثٛػیّ ٝایٗ تىِٛٛٙطی ٔشصٞب لب٘٘ٛی  ٚتبعذٚدی ٔٛسد تٛافك لشاس
ٌشفتٔٔ .)Jones،2010:25(.بٞذات عمٛلی ٔشصٞبی آثی ثیٗ إِّّی،دستالؽ ا٘ذ تب ثشای تغییشات ٔؼیشسٚدخب٘ٞ ٝبی
ٔشصی تٛػي فشایٙذٞبی ًجیٔی ٔخُ ػیُ(عشوت افمی ٓ ٚشهی ػشیْ آة) و ٝدس ثشخی ٔٛاسد ثبٓج رذا ؿذٖ صٔیٙی اص
یه وـٛس  ٚپیٛػتٗ آٖ ث ٝیه وـٛس دیٍش ٔی ؿٛد ،پیـجیٙی ٞبی الصْ سا ا٘زبْ دٙٞذ.تغییشات ٘بٌٟب٘ی  ٚثؼیبس ؿذیذ
دس ٔؼیش سٚا٘بة ٞب ٔی تٛا٘ذ ٔؼیش عشوت یه سٚدخب٘ ٝسا ثشای ایزبد یه آثشا ٝٞرذیذ تغییش دٞذ وّٓ ٝیشغٓ ٚرٛد
4- GPS
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اًالٓبت ّٕٓی وـٛسٞب اص تغییشات ٔؼیش سٚدخب٘ٞ ٝبٚ ،اوٙؾ ٞبی دیپّٕبتیه وـٛسٞب ثؼیبس ٔتفبٚت اػت،2013:39( .
 .)International Justice of Courtسٚدخب٘ٞ ٝبی ٔشصی ثشای دِٚت ٞب  ٚوـٛسٞبی ٕٞؼبی ٝاختالفبت ٌؼتشد ٜای
ایزبد ٔیىٙذ ،تفبٚت ٞبی التلبدی،تزبسیِ٘،بٔی ثیٗ وـٛسٞبی ٕٞؼبی ٝسٚدخب٘ٞ ٝبی ٔشصی دس ثٟش ٜثشداسی ٞبی
ٞیذسٚپّیتیىی  ٚاػتفبد ٜاص ٔٙبثْ آثی تبحیش فشاٚا٘ی داسد)Furlong،2006:79( .
)4-6تغییراقلین ٍ تبثیر آى بر هَرفَلَشی رٍدّبی هرزی ًَاحی بیبببًی آفریقب (سیالة-خطکسبلی):
ؿىُ رشیبٖ آة  ٚپبیذاسی آثشاٞ ٝٞب ،ثٛػیّ ٝتٟی٘ ٝمـ ٝاص ٓٛاسم ،ػبختٕبٖ  ،رٙغ آثشاٞ ٝٞب ،ػشٓت عشوت رشیبٖ
آة  ،سػٛة ٌزاسی اص عٛهٔ ٝزبٚس تٛػي ٔتخللبٖ صٔیٗ ؿٙبػی طئٛٔٛسفِٛٛطی الّیٓ ؿٙبػی تٔییٗ ٔی ٌشدد.
( )Nanson،1999:77ؿٛاٞذ تبسیخی ٔ ٚـبٞذات طئٛٔٛسفِٛٛطیىی ٘ـبٖ ٔی دٞذ و ٝسٚدخب٘ٞ ٝب ث ٝتغییشات آة ٚ
ٛٞایی ٚاوٙؾ ٘ـبٖ ٔی دٙٞذ ،وب٘بَ ٞب  ٚآثشاٞ ٝٞبی سٚدخب٘ ٝای و ٝدس ٔؼیش پش پیش  ٚخٓ ٚالْ ؿذ ٜا٘ذٔ ،ی تٛا٘ٙذ ثٝ
تذسیذ عشوت وٙٙذ یب دس ٚاوٙؾ ث ٝفشػبیؾ ٘بؿی اص ػیُ یب سػٛة ٌزاسی ث ٝػشٓت تغییش اػبػی پیذا وٙٙذ ٚ
ٕٞضٙیٗ رشیب٘بت آة ٛٞ ٚایی ٔی تٛا٘ٙذ دس تشاوٓ ص ٜوـی عٛه ٝسٚدخب٘ ،ًَٛ ٝرشیبٌٖٙٔ ،م ٝتبحیش ثٍزاسد.
()Moglen،1998:856ثٙبثشایٗ ؿٙبخت ساثٌ ٝثیٗ تغییشات آة ٛٞ ٚایی  ٚؿىُ  ٚتشاوٓ ص ٜوـی سٚدخب٘ٞ ٝبٚ ،
ٕٞضٙیٗ ؿٙبخت عؼبػیت ٞبی ٞیذسِٛٚطیىی ٔٙبًك هشٚسی ثِٙش ٔی سػذ( )Nanson،1999:115رشیبٖ آة
سٚدخب٘ٞ ٝب دس ٔٙبًك ثیبثب٘ی ث ٝتغییشات ٞیذسِٛٚطیىی ثؼیبس عؼبع ا٘ذ ٚ ،دس ٚاوٙؾ ث ٝتغییشات الّیٕی ا٘ذن تغییش
ؿىُ یب ٔٛسفِٛٛطیىی ػشیْ اتفبق ٔی افتذ  .وبٞؾ رشیب٘بت آثی ٔی تٛا٘ذ آثشاٞ ٝٞب سا وٛصه وٙذ یب ثٓ ٝمت ٘ـیٙی ٚاداس
وٙذ ٚ ،افضایؾ رشیب٘بت آثی ٔٙزش ث ٝتمٛثت سػٛة ٌزاسی  ٚسؿذ ٌیبٞبٖ  ٚایزبد اٍِٞٛبی پبیذاس ثب عشوت ٔٛری(ا٘غشاف
ٔؼیش آثشا ٝٞفّٔی اص ٔؼیش پیؾ ثیٙی ؿذٔ)ٜی ؿٛد ٚ ،عتی آثشفت ٌزاسی ؿذیذ (تخشیت ؿذیذ)دس ٘ٛاعی ثیبثب٘ی ٚ
خـه ٔی تٛا٘ذ ٔٛرت ٌؼتشؽ آثشاٞ ٝٞب  ٚثضسي ؿذٖ  ٚپشؿذٖ ثؼتش سٚدخب٘ٞ ٝبٌشدد)Goudie،2006:386( .
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 )4-6-1خطکسبلی:
دس ً َٛد ٚد ٝٞخـىؼبِی دس ػبعُ غشثی آفشیمب  ٚدس ًی  35ػبَ ،وبٞؾ  %95آة ػٌظ دسیبص ٝصبد اتفبق افتبدٜ
اػت .ثب تٛر ٝث ٝایٙى ٝوبٞؾ ایٗ عزٓ آة ٔشصٞبی ٘یزشی، ٝصبد،وبٔش ٖٚسا دس ثشٔیٍیشد ٞشٌ ٝ٘ٛتغییش ػٌظ
دسیبص ،ٝدػتشػی ثٙٔ ٝبثْ عیبتی آة سا ثشای وـٛسٞبی ٕٞؼبی ٝتغییش ٔی دٞذ  ٚثًٛ ٝس ثبِمٙٔ ٜٛزش ث ٝاختالف ِ٘ش
ٔیبٖ وـٛسٞب دس ٔٛسد عبوٕیت ثش دسیبصٔ ٝی ٌشدد)Gao،2011:6( .
 )4-6-2سیالة:
ثبسؽ ؿذیذ دس ٔغیي ٞبی ثیبثب٘ی  ٚخـه ٔی تٛا٘ذ ؿىُ وب٘بَ ٞب  ٚآثشاٞ ٝٞبی سػٛثی یب آثشفتی سا ثٌٛس دائٓ تغییش
دٞذ .ثشسػی  112ػبِ ٝسٚدخب٘ ٝآیض٘ٚب٘ ،ـبٖ ٔی دٞذ ػیالة ٞبی ثضسي ثبٓج ؿذ ٜاػت تب ٔؼیش آة سٚدخب٘ ٝتب 1/6
ویّٔٛتش ٌٛد  ٚربث ٝرب ؿٛد)Lamb،2010:477( .دس ٔٙبًك ٔشًٛة ،افضایؾ رشیبٖ سٚدخب٘ٔ ٝی تٛا٘ذ ثًٛ ٝس ثبِمٜٛ
ثبٓج ػشٓت ثخـیذٖ ث ٝفشػبیؾ خبن  ٚتغییش ٔؼیش سٚدخب٘ٞ ٝب ؿٛدٓ.ال ٜٚثش ایٗ اٌش ؿذت یب عزٓ ػیُ ٞب افضایؾ
پیذا وٙذٚ،یظٌی ٞبی سٚدخب٘ٞ ٝب ٕٔىٗ اػت ثًٛ ٝس ٘بٌٟب٘ی ثب ٘بپبیذاسی  ٚثی حجبتی ؿذیذ سٚث ٝس ٚؿٛد ثخلٛف اٌش
ػیُ ثًٛ ٝس ٔذا ٚ ْٚصیبد اتفبق ثیفتذ Chowdhury .)Dai،2013:55( .دس ثشسػی ٞبی خٛد ٔتٛر ٝؿذ و ٝسٚدخب٘ٝ
Brahmaputra-Jamuhaدس ٔشص ٙٞذ  ٚثٍٙالدؽ،ثٔذ اص د 1970 ٝٞثًٛ ٝس ٔتٛػي ثٔ ٝیضاٖ ٔ 130تش دس ٔذت
دٚػبَ ٓشین تش ؿذ ٜاػت  ٚثب ٚرٛد ٓذْ إًیٙبٖ دس ٔٛسد تبحیش آة ٛٞ ٚایی ثش رشیبٖ سٚدخب٘ ٝای  ٚسػٛة ٌزاسی
ػبَ ٞب آیٙذ ٜدس ایٗ سٚدخب٘ ،ٝساثٌٞ ٝیذسٚپّیتیه ثیٗ ٙٞذ  ٚثٍٙالدؽ ثبٓج ٍ٘شا٘ی د ٚوـٛس ؿذ ٜاػت.
(.)Chowdhury،2009:166
اسصیبثی ٞبی رٟب٘ی دس ٔٛسد خٌشات ػیالة  ٚخـىؼبِی ثب اػتفبد ٜاص پظٞٚؾ ٞب ٘ـبٖ دٙٞذ ٜافضایؾ ؿذیذ ػیُ دس
رٛٙة ؿشق آػیب،ؿج ٝرضیشٙٞ ٜذ،آفشیمبی ؿشلی٘،یٕ ٝؿٕبِی آ٘ذٚسا اػت .خـىؼبِی ٞبی ؿذیذ ٌ ٚؼتشد ٜدس ٔذت 30
تب  90ػبَ آیٙذ ،ٜدس ٔٙبًك پشرٕٔیت رٟبٖ (اسٚپب-ؿشق ایبالت ٔتغذ-ٜرٛٙة ؿشق آػیب-ثشصیُ)ٌضاسؽ ؿذ ٜاػت.
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(ٔ) Dai،2013:52یضاٖ ٚاوٙؾ رشیبٖ سٚدخب٘ٞ ٝب ث ٝتغییشات اٍِٞٛبی ثبسؽ ،ثٚ ٝیظٌی ٞبی ٔغیٌی ٚعٛه ٝص ٜوـی
سٚدخب٘ ٝثؼتٍی داسد .ثٛٙٓ ٝاٖ ٔخبَ آثشاٞ ٝٞبی سٚدخب٘ ٝای ،ثش سٚی ثؼتش ػٍٙی ٔمب ٚ ْٚیب عٛه ٝای ثب ٚػٔت ٌؼتشدٜ
ثشای رخیش ٜػبصی آة ٘ؼجت ث ٝعٛه ٝای وٛصه دس ثشاثش یخجٙذاٖ ٔمبٔٚت  ٚحجبت ثیـتشی داس٘ذ  ٚایٗ دس عبِی اػت
و ٝسٚدخب٘ٞ ٝب ثب ثؼتش آثشفتی  ٚسػٛثی یب وٛصه اص ِ٘ش رخیش ٜػبصی آة ،دس ثشاثش تغییشات اٍِٛی ثبسؽ  ٚتغییشات آة ٚ
ٛٞایی عؼبع  ٚآػیت پزیش ٞؼتٙذٚ)Goudie،2006:394( .لتی رشیبٖ آة سٚدخب٘ ٝخیّی صیبد افضایؾ پیذا ٔیىٙذ
اٍِٞٛبی ٔؼیش سٚدخب٘ ٝتغییش ٔی یبثذ  ٚوبٞؾ رشیبٖ آة سٚدخب٘ ٓٞ ٝثبٓج خـه ؿذٖ آة سٚدخب٘ٔ ٝی ؿٛد ٚ ،ایٗ
احشات تغییشات آة ٛٞ ٚایی سا ثش ٚیظٌی ٞبی ٔغیٌی سٚدخب٘ٞ ٝب ٘ـبٖ ٔی دٞذ)stankiewicz،2006:1917( .
الصْ ث ٝروش اػت ،تغییشات ؿىُ ٛٔ ٚسفِٛٛطی سٚدخب٘ٞ ٝب  ٝ٘ ،تٟٙب تٛػي رشیب٘بت الّیٕی ثّى ٝتٛػي فٔبِیت ٞبی
ا٘ؼب٘ی  ٓٞث ٝكٛست ٔؼتمیٓ ٔخُ اعذاث  ٚػبخت ػذ خبوی ثش سٚی آة سٚدخب٘(ٝثٟش ٜثشداسی ٘بدسػت اص آة ٔ ٚؼبئُ
صیؼت ٔغیٌی)  ٚیب ثٌٛس غیش ٔؼتمیٓ ٔخُ ػشلت آة سٚدخب٘(ٝوٕجٛد آة  ٚتبحیش ثش ثشٚص خـىؼبِی) ،تغییش وبسثشی
صٔیٗ اًشاف سٚدخب٘(ٝافضایؾ تٔذاد اساهی وـبٚسصی  ٚثٟش ٜثشداسی صیبد اص ٔٙبثْ آثی) ،ا٘زبْ ٔی ؿٛد ؛و ٝتٕبْ ایٗ ٔٛاسد
خٛاػت ٝیب ٘بخٛاػتٙٔ ٝزش ث ٝتغییش ؿىُ ٔ ٚؼیش آثشاٞ ٝٞب ٔی ٌشدد )Goudie،2006:392( .ثشسػی ػیؼتٓ ٞبی
آثشاٞ ٝٞب ٔ ٚؼیش سٚدخب٘ٞ ٝب ،ثب تٛر ٝث ٝاحشات ٔؼتمیٓ افضایؾ دٔب  ٚغِّت دی اوؼیذ وشثٗ  ٚتبحیشات غیشٔؼتمیٓ ثش
صشخٞ ٝیذسِٛٚطی رٟب٘یٙٔ ،زش ث ٝتغییش اٍِٞٛبی ثبسؽ  ٚافضایؾ یب وبٞؾ سًٛثت رٔ ٛی ؿٛد.
(.)Kundzewicz،2007:173
)4-7هذل سبزی هطبلؼبت تبثیر اقلین بر رٍدخبًِ ّبی هرزی:
ٌٔبِٔ ٝاحشات تغییشات آة ٛٞ ٚایی ثش ٚیظٌیٟبی سٚدخب٘ٞ ٝبی ٔشصی تبثْ دٔ ٚذَ  ٚسٚیىشد اػت:
ٔ ذَ رشیبٖ آة ،و ٝؿجی ٝػبصی ػشٓت رشیبٖ آة اص ًشیك عٛهٞ ٝبی آثشیض اػت.
ٔ ذَ طئٛٔٛسفِٛٛطی ،و ٝؿجی ٝػبصی تغییشات دس ؿىُ صٔیٗ اػت.
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ایٗ ٔذَ ٞب ؿبُٔ ٔذَ ٞبی ؿجی ٝػبصی ػیالة و ٝثٌٛس ٌؼتشد ٜثشای ٌٔبِٔ ٝاحشات تغییشات آة ٛٞ ٚایی دس ٘تبیذ
خٌش ػیالة اػتفبدٔ ٜی ٌشددٞ ،شصٙذ ایٗ ٔذَ ٞب عشوت سػٛثبت  ٚتغییشات طئٛٔٛسفِٛٛطیىی سا حجت ٕ٘ی وٙذ ،أب
ثـذت وبسثشد آٟ٘ب سا ٔغذٚد ٔی وٙذ  ٚثشای عُ ایٗ ٔـىُ تشویت ٔذَ ٞب ی ٌٔبِٔ ٝرشیب٘بت ػیالة ثب ٔذَ ٞبی
تىبُٔ صـٓ ا٘ذاص صٔیٗ  ٚتغییشات ؿىُ صٔیٗ دس لبِت ٔذَ()LEMپیـٟٙبد ؿذ ٜاػت ،تب یه ٌضیٙٔ ٝٙبػت تشی ثشای
ٌٔبِٔبت  ٕٝٞرب٘ج ٝفشا ٓٞؿٛد)van،2011:167( .
 )4-7-1هذل تکبهلی چطن اًذاز زهیي:5
ٔذَ ٞبی ٞؼتٙذ ؤ ٝجتٙی ثش لٛآذ ًجیٔی ا٘ذ ،و ٝؿجی ٝػبصی فشایٙذ ٞبی ٔشثٛى ث ٝؿىُ ٌیشی صـٓ ا٘ذاص دس ػشاػش
عٛهٞ ٝبی آثشیض سا دس ً َٛػبِیبٖ پی دس پی ٌٔبِٔ ٚ ٝثشسػی ٔی وٙٙذ .دس ایٗ ٔذَ ٞب رضئیبت صٔب٘ی  ٚفوبیی ثؼیبس
ٔ ٟٓاػت ثٌٛسیى ٝصٔبٖ ثٙذی ػّؼّٔ ٝشاتت ٚهٔیت اِٚی ٝثـذت ثش ٘تبیذ ٔذَ تبحیش ٔی ٌزاسد .ثب اػتفبد ٜاص ٔذَ
تىبّٔی صـٓ ا٘ذاص صٔیٗٔ ،ی تٛاٖ اص ٔٙبًك پشخٌش ثِ ٝغبٍ تبحیش الّیٓ ثش ثؼتش سٚدخب٘ٔ ٝشصی  ٚپیبٔذٞبی آٖ صـٓ
ا٘ذاص آ یٙذٍ٘ ٜش تشػیٓ وشد و ٝایٗ ٔذَ دس لبِت ٌٔبِٔٛٔ ٝسدی دس ٌٔٙم ٝرٛٙة آفشیمب تشػیٓ ؿذ ٜاػت  ٚدس ادأٝ
ٌّٔت ث ٝآٖ ٔی پشداصیٓ:
 )4-7-1-1ارزیببی خطر در هٌطقِ جٌَة آفریقب:
دس ایٗ ثخؾ یه ٌٕ٘ٔ ٝ٘ٛبِٔ ٝؿذ ٜاص اسصیبثی صبِؾ ٞبی تغییشات آة ٛٞ ٚایی  ٚخٌشات فیضیىی  ٚارتٕبٓی ٚ
ػیبػی ٔشتجي ثب سٚدخب٘ٞ ٝبی ٔشصی دس ٌٔٙم ٝرٛٙة آفشیمب ٘ـبٖ داد ٜؿذ ٜاػتِٛٙٔ .س اص رٛٙة آفشیمب وّی ٝػشصٔیٗ
ٞب ثٛٙٓ ٝاٖ وـٛسٞبی ٓو ٛا٘زٕٗ تٛػٔ ٝی آفشیمبی رٛٙثی (ٔ )SADCی ثبؿذ  ٚایٗ وـٛسٞب ؿبُٔ
آٍ٘ٛال،ثٛتؼٛا٘بٔ،بال ٚیٛٔ،صأجیه ٘،بٔجیب،آفشیمبی رٛٙثی،صأجیب ،صیٕجب، ٜٚرٕٟٛسی ٔتغذ تب٘ضا٘یب ،رٕٟٛسی دٔٛوشاتیه
و، ٍٛٙپبدؿبٞی ِؼٛت ٚ ٛػٛاصیّٙذ ٔی ثبؿذٌٙٔ .م ٝرٛٙة آفشیمب اص آٖ رٟت عبئض إٞیت اػت و ٝتشویجی اص ٓٛأّی
اػت وٙٔ ٝزش ث ٝافضایؾ خٌشات اختالفبت ٔشصی ٔی ؿٛد؛ خٌشاتی اص لجیُ وٕجٛد آة ؤ ٝبْ٘ سؿذ التلبدی  ٚربثٝ
5- LEM
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ربیی ٔشصٞب ؿذ ٜاػتٓ.)Turton،2008:36(.ال ٜٚثش ایٗ ،و ٝاوٛػیؼتٓ ٞبی ٔتٓٛٙی دس ایٗ وـٛسٞب ٚرٛد داسد ٚ
ػیؼتٓ ٞبی صیؼت ٔغیٌی ٔی تٛا٘ذ ثؼیبس پٛیب ثبؿذ  ٚدس ٘تیز ٝػیُ ٞبی فلّی ٛ٘ ٚػب٘بت د ٜػبِ ٝثبسؽ تغٛالت
صـٓ ٌیشی سا تزشثٔ ٝی وٙذٕٞ .)Dur،2013( .ضٙیٗ ،ثشسػی ٞب ٘ـبٖ ٔی دٞذ و ٝدس ٌٔٙم ٝرٛٙة آفشیمب افضایؾ
ثبس٘ذٌی سٚصا٘ ٚ ٝؿذت ثبس٘ذٌی ثذِیُ تغییشات دٔبیی ،افضایؾ ػٌظ آة دسیب  ٚتغییشات ؿذیذ آة ٛٞ ٚایی سا دس ٌٔٙمٝ
رٛٙة ث ٝد٘جبَ داؿت ٝاػت)Swatuk،2008:24(.ایٗ صبِؾ ٞب ثب ٓٛأُ ػیبػیٟ٘،بدی  ٚالتلبدی اص رّٕٔ ٝذیشیت
٘بٌّٔٛة  ٚدػتشػی ثؼیبس ٘بٔٙبػت ث ٝآة تـذیذ پیذا ٔی وٙذ ٚ ٚهٔیت سا ٘بٔٙبػت رّٔ ٜٛی دٞذ.
(ٓ)Nakayama،2003:5ال ٜٚثش ایٗ آ٘ض ٝدس رٛٙة آفشیمب ٔـبٞذٔ ٜی ؿٛد ،وٕجٛد ٔٙبثْ آة دس سٚدخب٘ٞ ٝبی ثیٗ
إِّّی ٔشصی اػت  ٚػبختبسٞبی اػتٕٔبسی ،تٙؾ ٔٛرٛد ثیٗ ٕٞؼبیٍبٖ سا ؿذت ثخـیذ ٜاػت  ٚدس ثٔوی ٔٛاسد ٔٙزش
ث ٝاختالفبت ٔشتجي ثب سٚدخب٘ٞ ٝبی ٔشصی ؿذ ٜاػت ؤ ٝی تٛا٘ذ ثب تغییشات ؿشایي آة ٛٞ ٚایی  ٚالتلبدی  ٚارتٕبٓی
ثذتش ؿٛد . )Ashton،2002:236( .سٚدخب٘ٞ ٝبی ٔشصی ثیٗ إِّّی دس ػشاػش ٌٔٙم ٝرٛٙة آفشیمب تٛصیْ ؿذ ٚ ٜاص ِ٘ش
ًٔ ٚ َٛؼبفت إٞیت ثؼیبس صیبدی داسد٘(.مـ ٝصیش)

ًقطِ  :2پیص بیٌی ٍضؼیت رٍدّبی هرزی هٌطقِ جٌَة آفریقب بر اسبض هذل در سبل2181

14

ثؼیبسی اص وـٛسٞبی رٛٙة آفشیمب داسای الّیٓ ٘یٕ ٝخـه ثب سطیٓ (ٔ 400-1000یّی ٔتش) ثب تغییشات ثبس٘ذٌی صٙذ
ػبِ ٝاػت .رشیبٖ ٞبی ٌٔٙم ٝای ثًٛ ٝس غیش ٔؼتمیٓ تٛصیْ ٔی ؿ٘ٛذ  ٚػٌظ ثبالیی اص تغییشات دس ًیف ٚػیٔی اص
ٔمیبع ٞبی فوبیی  ٚصٔب٘ی سا ٕ٘بیؾ ٔی دٙٞذ .)Conway،2009:41( .تجخیش  ٚتٔشق ثبِم ٜٛثبسؽ ٔٙبًك ٌؼتشد ٜای
دس آفشیمب سا ثًٛ ٝس ٔشتت تٟذیذ ٔیىٙذ  ٚدس ٔٙبًمی ٔخُ ٘بٔجیب  ٚثٛتؼٛا٘ب رشیب٘بت ٔذاْ آثی ثب وٕجٛد رذی ٔٛار ٝػت
ٞ ٚش د ٚوـٛس ثٙٔ ٝبثْ آثی وٛتبٔ ٜذت و ٝتٟٙب پغ اص ثبس٘ذٌی ػٍٙیٗ رشیبٖ ٔی یبثذ  ٚسٚدخب٘ٞ ٝبی دائٕی و ٝخبسد اص
ٔشصٞب لشاس داس٘ذ تىیٔ ٝیىٙٙذٌٙٔ . )Ashton،2008:33( .م ٝوبپشیٛی ٘بٔجیب پغ اص یه دٚس ٜخـىؼبِی ،دس د1990 ٝٞ
ثٚ ٝػیّ ٝػیُ ؿذیذ تزذیذ ٛ٘ ٚػبصی ؿذ  ٚدس ػبَ  2009سٚدخب٘ ٝصأجیضا فٛلب٘ی ،لؼٕت ٞبیی اص صأجیب ٘ ٚبٔجیب سا
پٛؿب٘ذ دس عبِی و ٝدس د 1990 ٝٞایٗ سٚدخب٘ ٝتمشیجب خـه ؿذ ٜثٛد.)Long،2014:9( .
تغییشات آة ٛٞٚایی ٕٞضٙیٗ ُشفیت تغییش ٔغیي ٔشصی رٛٙة آفشیمب سا تٛػي ؿٕبسی اص سٚدخب٘ٞ ٝب  ٚرشیب٘بت آثی
فشا ٓٞوشد ٜاػت  ٚایٗ ٕٔىٗ اػت صشع ٝآة سا افضایؾ دٞذ و ٝتغییشات ثیـتشی دس سٚیذادٞبی ٔخُ ػیُ  ٚخـىؼبِی
ایزبد ٔیىٙذ .دس ػیؼتٓ ٞبی الّیٕی ٘یٕ ٝخـه تٔبٔالت لٛی ٔیبٖ فشایٙذٞبی اوِٛٛطیىی ٞ ٚیذسِٛٚطیىی ثشلشاس اػت،
 ٚپٛؿؾ ٌیبٞی ٘ـبٖ دٙٞذٛ٘ ٜػب٘بت فلّی  ٚسٚا٘بة ٞبی ػٌغی اػت٘ .)Mul،2009:1659(.ىت ٝالصْ ث ٝروش ایٙى،ٝ
ثیٗ ٓٛأُ الّیٕی  ٚتغٛالت ػیبػی دس ٌٔٙم ٝرٛٙة آفشیمب ثب ٕ٘بی ٚ ٝؿىُ سٚدخب٘ٞ ٝبی ٔشصی ثیٗ إِّّی استجبى
ٚرٛد داسد .ثب ثشسػی ادثیبت پظٞٚؾٔ ،ی تٛاٖ ؿٛاٞذی تبسیخی اص ساثٌ ٝاختالفبت  ٚیب تٙؾ ٞبی ػیبػی وٙٔ ٝزش ثٝ
دسٌیشی ٞبی آیٙذ ٜؿذ ٜا٘ذ  ٚخٌش ػیبػی ٔغؼٛة ٔی ؿٛد پیذا وشد  ٚثب تٛر ٝثٌٔ ٝبِٔبت پیؾ ثیٙی سٚا٘بة ػبال٘ٝ
ثشای ػبَ ٞبی  2080ثذػت آٔذ ٜاػت ً ٚیف ٚػیٔی اص سٚدخب٘ٞ ٝبی عٛه ٝآثی رٛٙة آفشیمب  ٚسٚدخب٘ٞ ٝبی ثیٗ
إِّّی ثش اػ بع ؿذت تغییشات دس ثبالدػت دس ً َٛػبَ اسصیبثی ٔی ؿ٘ٛذ  ٚایٗ ٌٔبِٔبت تب ػبَ ٔ 2080یالدی پیؾ
ثیٙی ؿذ ٜاػت)Gosling،2011:279( .
ٕٞضٙیٗ رذ َٚصیش اعتٕبَ ٚرٛد اختالف یب ٔٙبصٓ ٝیب دسٌیشی دس  20عٛه ٝآثی  ٚسٚدخب٘ٔ ٝشصیٌٙٔ ،م ٝرٛٙة آفشیمب
سا ثش اػبع ٔذَ تىبُٔ صـٓ ا٘ذاص صٔیٗ( )LEMدس ػبَٔ 2080یالدی پیؾ ثیٙی وشد ٜاػت .ثش اػبع یبفتٞ ٝبی ایٗ
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رذ 7 َٚعٛه ٝاص  20سٚدخب٘ٔ ٝشصی دس رٛٙة آفشیمب دس ػبَ  2080ثیـتشیٗ اعتٕبَ ٚل ّٛدسٌیشی سا داس٘ذ ایٗ دس
عبِی اػت و ٝاص ایٗ  7عٛه ٝسٚدخب٘ٔ ٝشصی  3عٛه ٝسٚدخب٘ ٝای ث ٝدِیُ تغییشات آة ٛٞ ٚایی  ٚتبحیش آٖ ثش سٚدخب٘ٝ
ٞبی ٔشصی ث ٝػٕت دسٌیشی  ٚر ًٙػٛق پیذا ٔی وٙذٕٞ .ضٙب٘ى ٝدس رذٔ َٚـخق اػت ،سً٘ لشٔض ثیـتشیٗ  ٚسً٘
ػجض وٓ تشیٗ  ٚسً٘ صسد اعتٕبَ ٔتٛػي ٚل ّٛدسٌیشی سا دس رذٌ َٚضاسؽ ٔیذٙٞذ  ٚدسٌیشی ٞب ثب سیـ ٝالّیٕی ثب
سً٘ صسد ٓ ٚجبست(٘ )climateـبٖ داد ٜؿذ ٜاػت.
جذٍل : 1احتوبل ٍقَع درگیری در  21حَضِ رٍدخبًِ ای هرزی در هٌطقِ جٌَة آفریقب در سبل 2181هیالدی
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ً-5تیجِ گیری:
ثش اػبع ثشسػی ٞب  ٚیبفتٞ ٝبی پظٞٚؾ ای ٍٝ٘ٛٙاػتٙجبى ٔی ٌشدد و ٝاحشات تغییشات آة ٛٞ ٚایی دس ٔمیبع رٟب٘ی یب
ٔمیبع ٌٔٙم ٝایّٔ،ی ٔ ٚغّی ثش ثشٚص صبِؾ ٞبی ٞیذسٚپّیتیىی ٚالٔیتی ٔـٟٛد ّٕٛٔ ٚع اػت .سٚدخب٘ٞ ٝبی ٔشصی
ثٛٙٓ ٝاٖ ّٓت اكّی تـىیُ دٙٞذٙٔ ٜبػجبت ٞیذسٚپّیتیىی دس ً َٛػبَ ،ثش احش تغییشات آة ٛٞ ٚایی ٔخُ تغییش اٍِٛی
ثبسؽ(افضایؾ یب وبٞؾ ثبس٘ذٌی ػبِیب٘ ) ٝدس ثبفت ًجیٔی ٛٔ ٚسفِٛٛطی دصبس تغییشات اػبػی ٔی ٌشد٘ذ  ٚایٗ تغییشات دس
لبِت صبِؾ ٞبی ٞیذسٚپّیتیىی ٕ٘ٛد پیذا ٔی وٙذٔ .خال سٚدخب٘ ٝی ٔشصی و ٝدس ً َٛتبسیخ ٔٙجْ عیبتی آة ثشای صٙذ
وـٛس ٕٞؼبی ٝثٛد ٜاػت دس احش ثشٚص خـىؼبِیٙٔ ،بثْ آثی آٖ ثـذت وبٞؾ ٔی یبثذ  ٚثٟش ٜثشداسی اص آٖ ث ٝعذالُ
ٔیضاٖ ٕٔىٗ ٔی سػذ  ٚایٗ ٔؼئّ ٝثبٓج افضایؾ سلبثت ثش ػش دػتجبثی یٙٔ ٝبثْ رغشافیبیی لذست  ٚثشٚص تٙؾ  ،دسٌیشی
 ٚعتی رٔ ًٙی ٌشددٕٞ .ضٙیٗ افضایؾ ثبس٘ذٌی  ٚایزبد عزٓ ِٓیٓ سٚا٘بة ػٌغی(ػیالة) دس سٚدخب٘ٞ ٝبی ٔشصی،
ٔٙزش ث ٝتخشیت ص ٜوـی سٚدخب٘ ٚ ٝتغییشات ٔؼیش آثشاٞ ٝٞبی ٔشصی دس ٔشص ػیبػی وـٛسٞب ٔی ؿ٘ٛذ و ٝایٗ ٔؼئّٝ
ثبیذ اص ًشیك تٔییٗ عذٚد ٔزذد ٔشص عُ  ٚفلُ ؿٛد دس غیش ایٙلٛست اعتٕبَ ٚل ّٛدسٌیشی ثیٗ وـٛسٞب  ٚثشٚص صبِؾ
ٞبی ٞیذسٚپّیتیىی دس ٔٙبػجبت ػیبػی ٚرٛد داسدٕٞ.ضٙبٖ و ٝدس ٘مـ ٚ ٝرذ َٚفٛق ٔـخق اػت ،دس ثؼیبسی اص
ٔٙبًك رٟبٖ ٔب٘ٙذ رٛٙة آفشیمب احشات تغییشات الّیٕی ثش ثشٚص صبِؾ ٞبی ٞیذسٚپّیتیىی لبثُ ٔالعِ ٝاػت .ثب اػتفبدٜ
اص سٚؽ ٞب ٘ ٚشْ افضاسٞبی رذیذ ٔب٘ٙذ ٔذَ صـٓ ا٘ذاص تىبّٔی صٔیٗ ٔی تٛاٖ ٔیضاٖ اعتٕبَ دسٌیشی ٙٔ ٚبصٓ ٝسا دس
ٔٙبًك ٔختّف رٟبٖ د س یه ثبص ٜصٔب٘ی ًٛال٘ی پیؾ ثیٙی وشد  ٚثب اسائ ٝساٞىبسٞبیی ٔبْ٘ اص ٚلٙٔ ّٛبصٓ ٚ ٝتـذیذ آٖ دس
لبِت ر ًٙثیٗ ّٔت ٞب  ٚدِٚت ٞب ثش ػش ٔٙبثْ آة ؿذ.
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