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 چکیده

های مختلفي بوده اسات  ای  تغييرات در عرص  ها و تغييرات در عرصا جهان امروز شااه  پيرارفت

  ب ،ها ب  انجام رسي ه است اما در کنار خوده ف رفاه و آسایش انسان ها، علم و غيره اگر چ  بافناوری

دیگر،  های مختلف را فراهم آورده اساات  ب  بيانيهای ج ی  در حوزهگيری بحراننوعي زمين  شاا  

دهي ب  زمين  ش   ها،جهت رفاه و آساایش انساان های مختلفدر حوزه تحولات ناشاي از پيرارفت

بر  تحليلي و مبتني -فراهم آورده است  تحقيق حاضر با روش توصيفيها را راناشا ال ج ی ی از بح

ها در عصاار حاضاار را مورد شااناسایي  رار ای تلاش کرده اسات ک  مهمتری  بحرانهای کتابخان یافت 

 رها در عصر حاضبا وجود تع د بحرانب ه   نتایج حاصا  از تحقيق حاضار نران دهن ه آن است ک  

جهان را تحت سيطره خود درآورده و سرچرم  سایر  ،ب  صورت غالب 12در  رن ای ای پشش بحران 

ها و ناپای اری هاا عبارتن  از تغييرات ا ليمي، انریی، غذا، آ،، جنگ هاا خواها  بود  ای  بحرانبحران

ها ای در  رن حاضاار کمخ خواه  کرد ک  ریراا  سااایر بحرانهای پای شااهرها  شااناخت ای  بحران

 رو جوامع انساني برخورد شود های پيشاسایي ش ه و ب  صورت اساسي با بحرانشن

 12: امنيت پژوهي، بحران،  رن واژگان کلیدی

 مقدمه  -2

ها و روی ردهای مختلف ب  آن پرداخت  مقولاتي هسااتن  ک  از حوزهموضااوعات و ها از جمل  بحران

ر زمين  گي مطالعات دمهمتری  دلایلي ک  زمين  برجست گيرن   از جمل  ش ه و مورد بحث و بررسي  رار مي

گر ا ها و امنيت در فضاااهای جغرافيایي وجود دارد آورد پيون ی اساات ک  بي  بحرانها را فراهم ميبحران
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ای هها، علم و غيره ب  صورتگيری از فناورین  با استفاده و بهرهرهای دور تلاش داها از گذشت چ  انسان

های موجود در فضاهای جغرافيایي ک  در آن س ونت دارن  را کنترل کرده و برطرف نماین   انمختلف بحر

 ها موفقيت آميز باش  اما شواه  حاضرهای صاورت گرفت  اگر چ  توانست  است در برخي زمين ای  تلاش

حولات تغييرات و ت های اخير بوده است  ای ها در طي ده تغيير ماهيتي بحران نران دهن ه رون  افزایري و

تا ح   اب  توجهي نمود یافت  است  ب  نحوی ک ، جهان امروز  12ها در طي سا ه در نوع و شا   بحران

ها در فضاااهای مح ود و تر از گذشاات  اساات ک  ن  تنها کنترل آنایتر و پای ایهایي ریراا بحران شاااه 

اني های جهتوان گفت ک  ب  بحرانهای مختلف ميهای حاکميتي خارج اساات بل   ب  صااورتساايسااتم

 ،های محلي، مليگيری اشاا ال ج ی ی از بحرانای شاا ه اساات برای شاا  ساارچراام تب ی  گراات  و 

وامع در ای در امنيت جهای پای   بر ای  مبنا، متناسااب با اهميت بالایي ک  ای  بحرانجهانيو حتي  ایمنطق 

ب   دهيباشا  و از ساوی دیگر بستری برای ش  مي ای و جهاني داراساطو  مختلف محلي، ملي، منطق 

ا است  تا هتری  ای  بحرانایمقال  حاضر در پي شناخت مهمتری  و پای بر ای  مبنا، ها اسات، ساایر بحران

ریزی و تهي  راهبردهایي جهت مقابل  با آن برای ای زمين  برای برنام های پای از طریق شااناخت ای  بحران

     ای و جهاني فراهم آورده شود  ملي، منطق محلي، مختلف  امنيت در سطو 

 مفاهیم نظری -1

 امنیت -1-2

بيمي و ایمني، ایم  شاا ن و در امان بودن اساات نفرهن  خوفي و ام ، بيامنيت در لغت ب  معنای بي

  زن گي اجتماعي بتری  عام  برای دوام تری  نياز جوامع و مهمبنيادی« امنيت»دهخ ا(  بای  توج  داشت، 

پردازان بوده اسااات های دور، مورد توج  صاااحب ناران و ناری رو از گذشاات رود و از ای شاامار مي

وایه امنيت ابت ا در ادبيات ساياسي آمری ا ش ی ا  مت اول گردی   سس  تغييرات   (Eftekhari ,2004:27ن

از وایه « secure»اصااطلا  امنيت یا   المل  پ ی  آم مهمي ک  پ  از جن  جهاني دوم در سااياساات بي 

«Secure»  نگرفت  شاا ه اسااتZarghani et al ,2016:122)   امنيت»بای  توج  داشاات، بر ای  مبنا »

ور، های درود و از گذشت تری  عام  برای دوام زن گي اجتماعي ب  شمار ميتری  نياز جوامع و مهمبنيادی

 Janparvar & Taghizadeh Saroukolaiنمورد توج  صاااحب ناران و ناری  پردازان بوده اساات 

توان ادعا کرد متون دانرگاهي و فاخر درباره یي است ک  ب  جرأت ميهامقول  امنيت از حوزه  (2016:32,

ای ، از اولي  کساني بنابر  (Talebi arani & Normohammadi ,2010:7نآن بسيار کم تولي  ش ه است 



 213                                 12  رن ایپای  هایبحران ب  پژوهان امنيت نگرشي                       سال دوم          

 

کا  کوشااايا  از مفهوم امنيات تعریفي ب  دسااات ده ، آرنول  ولفر نویسااان ه کتا، اختلاف و تباني بود 

توان گفت مفهوم امنيت ب  دفاع یا حفاظت از خود، خانواده، دوسااتان مي  (Zarghani et al ,2016:122ن

ب  عنوان ی ي از نيازهای اساسي انسان مطر  و یا ای  ک  امنيت  (Modiri ,2006:14نگردد و اموال بازمي

 & Razavianنباشااا  ک  انساااان همواره در حال تلاش برای تممي  امنيت زن گي خود بوده اسااات مي

Aghaee ,2013:44)   ای است ک  ب  آرامش و های ذهني ویژهای با ابعاد و شااخص رو امنيت وایهاز ای

 Bemanianنایش موجود در ساخت محيط اشاره دارد  سا ن  درون و احسا  رضایت از آرامش و آس

& Mahmoudinejad ,2009:21)  ئونات و بر ای  مبنا، وایة امنيت ب  عنوان یخ مفهوم عام تمامي شااا

ورد  خگيرد و با بقای نف  و صايانت از حيات و موجودیت انسان پيون  ميميبرابعاد زن گي انساان را در

باش   همة موجودات در تقلای بقا و ات و بقای انساان و موجود زن ه ميدر وا ع امنيت تضامي  کنن ة حي

باشان ، و امنيت عام  تممي  ای  نياز اساسي و حياتي است  لذا امنيت حفظ وجود و حيات ساالم خود مي

 شود  امنيت بست  ب  متغيرها و عوام  موثر بر بقا، حيات سالم،مهمتری  آرمان انسان و موجود زن ه تلقي مي

باشا   ب  عبارتي حفظ وجود و حيات ساالم و آرامش دغ غة انساان دارای ابعاد مختلف ميدلنراي  و بي

بخش انساان موکول ب  تممي  همة نيازهای مادی و معنوی انسان است ک  در صورت ع م تممي  یا وجود 

گردد  ی  روبرو ميشود و با تهنقص و تنگنا در تممي  آن، حيات سالم و وجود انسان ب  چالش کري ه مي

و بلافاصاال  نياز ب  امنيت و مفهوم آن در ارتباب با نيازهایي ک  با تنگنا روبرو شاا ه در ذه  انسااان شاا   

   (Hafeznia ,2011:5-324نگيرد مي

 بحران -1-1

 را سبب ایگسترده محيطي زیست و مادی انساني، هایخسارت ک  جامع  یخ کارکرد در ج ی اختلال

 داخلي خود منابع از استفاده با صرفا  بتوان  تا است دی ه آسيب جامع  توانایي از فراتر ک  ایگون  ب  شاودمي

یخ  توصاايف برای بحران اصااطلا  گاهي کن   همچني  تحم  را آن و بربيای  هاخسااارت ای  عه ه از

منه م  اکوسايستم( نیا زن گي معمول الگوهای آن طي ساي ( ک  یا زلزل  نمث  دهراتنا  ناگهاني وضاعيت

مي زیست الزامي محيط یا و انساني حيات حفظ و نجات برای اضطراری و العاده فوق م اخلات و شون مي

شاود، بحران عبارت اساات از در دی گاه سايسااتمي بحران ای  گون  تعریف مي  (Badri ,2006:5نگردد 

ای اری آن ناميم، مخت  کرده و پميهایي از آن را ک  سيستم فرعي وضعيتي ک  نام سيستم اصلي یا  سمت

را بر هم زن ، ب  زبان دیگر، بحران وضعيتي است ک  تغييری ناگهاني در یخ یا چن   سمت از عوام  متغير 
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طور حتم موجب دگرگوني توان ادعا کرد ک  یخ بحران ساايسااتمي، ب آورد  اما نميساايسااتم ب  وجود مي

 عمل ردهای و رخ ادها اثر در ک  بياني دیگر، حوادثي ب   (Mohammadi ,2008:6ناوضااع خواه  ش  

 تحمي  انساااني جامع  یا مجموع  یخ ب  را و خسااارتي آی مي وجود ب  ناگهاني طور ب  انساااني و طبيعي

شااود مي نامي ه بحران دارد، العاده فوق و عمليات اضااطراری و ا  امات ب  نياز آن کردن برطرف و کن مي

بنابرای  بحران وضااعيتي گذراساات ک  ب  دلي  وجود ته ی ات،   (Shakib & Moghadasi ,2006:52ن

ای ک  برگرت  ب  حالت تعادل با دشواری و هزین  زیادی گون شود ب یخ سيستم از حالت تعادل خارج مي

   (Ghorbani sepehr et al ,2017:5ن همراه باش 

 روش تحقیق-3

ر ای  تحليلي است  بر ای  اسا  د -ناری آن توصيفيروش اصالي تحقيق حاضر، با توج  ب  ماهيت 

ی اهتحقيق سعي ش ه است علاوه بر تصویرسازی درست از مفهوم امنيت پژوهي ب  ترریح و تبيي  بحران

تي اینترن و ایکتابخان از منابع گرداوری اطلاعات در ای  تحقيق برای پرداختا  شاااود   12ای در  رن پاایا 

   استفاده ش ه است

 های تحقیقفتهیا-4

 تغییرات اقلیمی -4-2

 جهان علمي محاف  بحث مورد امروزه ک  اساات محيطيزیساات مسااا   بزرگتری  از ا ليمي تغييرات

 شااام  ایگلخان  گازهای نامطلو، افزایش باعث های انسااانيفعاليت گذشاات   رن دو طول در  اساات

 صنعتي  ب  از دوران در امپيپي 108 از کرب اکسي دی غلات و اسات شا ه اتمسافر در کرب اکساي دی

 ي اکس متان، شام  دیگر ایگلخان  مهم است  گازهای یافت  افزایش حاضار حال در امپيپي 901 ب  شا ن

 جهاني  نش گرم در اساسي نقري هامول ول ای  باش  مي هامث  کلروفلوروکرب  هایآ روسول و نيتروین

 ای   ان ازن مي دام ب  زمي  سطح در نزدیخ را گرما کرده جذ، را  رمز مادون اشاع  هامول ول ای   دارن 

تاثير  انانس سلامت نهایت در و دریایي غذاهای منابع روی توان مي ک  گرددمي ا ليمي تغييرات باعث عم 

 80/8 معادل 12  رن در جهاني دمای افزایش نرخ و ميانگي  هوایي و آ، شاارایط در تغيير  بگذارد منفي

 قابن برخي در ک  است ش ه اعلام دیگر در گزارشاتي است  همچني  ش ه اعلام سال در گرادساانتي درج 

  (Taheri & Dindar ,2012:1نش   خواه  افزوده دما ب  گراد ساانتي درج  22 دیگر ساال 08 تا جهان
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ار ميزان شاا ت و فرااشااود  بل   آميز منجر نميبای  توج  داشاات تغيير ا ليم ذاتا  ب  تضاااد خرااونت

 Kavianiradنده  ها را از پيش نران ميرساني آن تابعي از وضعيت ی وپليتيخ است ک  منرم تنشآسيب

 ان  از: عبارت ا ليمي مهمتری  تمثيرات تغييرات  (2011:92-93,

برخلاف وضااعيت لای  اوزون، افزایش دمای زمي  ک  ناشااي از تاثير گازهای  گرم شاا ن جهاني زمي :

شود ک  هيچ راه ح  کوتاه م تي برای آن متصور ای اسات، مرا   زیسات محيطي محسو، ميگلخان 

  و کننيسات  در ای  شارایط، جو ب  طور کام  از زمي  در برابر اشع  مادون  رمز خورشي  محافات نمي

  ای است کاکسي کرب  از جمل  گازهای مهم گلخان شود  دیاز زمي  در جو انباشت  مي گرمای ساطع ش ه

اکسي کرب  موجود در جو، در کنار بخارآ، متان، در گرم شا ن جو زمي  سهيم است  در حال حاضر دی

 يلي است های فسپنجاه درصا  بيرتر از دوران پيراصنعتي است و دلي  عم ه آن، مصرف فزاین ه سوخت

اتفاق ناری در جامع  علمي مبني بر ای  ک  انباشات ای  گاز در  رن بيسات و ی م سبب گرم ش ن زمي  

شود وجود دارد ک  البت  ميزان د يق ای  افزایش دما کاملا  مرخص نيست  احتمالات بيانگر افزایش دو تا مي

دسااات ب  بررساااي و  ده ت ميأای دماا خواه  بود  کمتر کساااي در ای  حوزه ب  خود جرپنج درجا 

آميزتر نيز ساااخ  ب  ميان آوردن ت حتي اگر ای  تر بزن   برخي، از ساااناریوهای مخاطرههای د يقبينيپيش

 ها و شرایطوفانطافزایش دما تنها دو درج  باشا  نای  برآوردی محتاطان  است( شاه  پيام هایي همچون 

ان ازی امي وار کنن ه وای زمي  هم چرمدر خصوص شرایط کنوني آ، و ه نامناساب جوی خواهيم بود 

الو وع دمای زمي ، رون  شتابان آن در وجود ن ارد  دلي  خطرنا  بودن ته ی های ناشاي از افزایش  ریب

، توان  ب  بالا رفت  سااطح آمقایساا  با رون  تغييرات طبيعي در گذر زمان اساات  افزایش دمای زمي  مي

تفاعات هایي با نا   پر  در ارهای مسری و ب  ویژه بيماریش بيماریدریاها، تغييرات ش ی  ا ليمي، گستر

 Reissن بالاتر بيانجام   در نتيج  چني  رون ی شااااه  اعت ال آ، و هوا در کانادا و سااايبری خواهيم بود

های او، بررساااي و دی ه باني ارتباب تنگاتن  بي  ا ليم و سااالامت انساااان و فعاليت  (2013:101-102,

های ای  موارد در کنار افزایش بيماری  (Azizi et al ,2012:123نکن  جوی را ضااروری مي رخ ادهای

پوساتي، کاهش بارن گي، زیر آ، رفت  ساواح  نمحيطي ک  انسانها در آن ساک  هستن ( با افزایش سطح 

مش او را فراهم ها ب  وجود آورده و زمين  ع م امنيت و آراآ، دریاها و     مخاطرات متع دی را برای انسان

 آورده است 
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و ش ه در ج انباشات  یمق ار انری شیموجود در جو، باعث افزا یو وجود گازها ایاثر گلخان بنابرای ، 

 ک  یاز ا شيپ  ،يکرف ش   همچن 2010در سال   یتوسط جوزف فور بار يموضوع نخست  ی  اشاوديم

شود،  يبررس 2031در سال  و يساوانت آرن یل يوساب  يصاورت کمّب  بار ينخسات یبرا ایاثر گلخان 

گوناگون  یاان گلخ یگازها ينسااب يتابراا یروهاين ریبهتر مقاد صيب  ترااخ ن اليبا نام جان ت يدانخیزيف

 گفت ک   یآ، و هوا ارا   ش ه است  با رييو تغ یااثر گلخان  2کمخ کرده بود  در ادام ، و در  الب ش   

را  یا اثر گلخان توان يم يانسااان یهاتيفعال شیافزا ،یرو   ب  هرده يرخ م يعيصااورت طبب   هیپ   یا

 & Bulkeleyن آ، و هوا شود رييدرج  حرارت هوا و تغ يِجهان  يانگيرفت  مکن ، و منجر ب  بالا  یتر 

Newell ,2015:26)   

 

 
 هوا و آب تغییر و ایگلخانه اثر -2شکل 

 

 ب  جهان افراد از نفر ميليون 018 یعني جهان جمعيت ک  درصاا  0 ح ودتغيير چرخ  مواد غذایي: 

 و صي  ي چن ک  ساحلي نواحي هایمصب و هاا يانو   ان وابسات  پروتئيني منبع عنوان ب  دریایي غذاهای

  ساااي  افزایش  شاااون مي تغييراتي دچار ا ليمي تغييرات طول در کنن مي حمایت را پروری آبزی

  ده   ایمي افزایش را ا يانو  بن یلای  و ده مي تغيير را تازه آ، تعویض حجم و زمانآ،  بازچرخش

 آ، عمودی اختلاب از و ش ه آ، ساتون پای اری شاود باعثمي شاروع ساطحي هایلای  از ک  بن یلای 



 299                                 12  رن ایپای  هایبحران ب  پژوهان امنيت نگرشي                       سال دوم          

 

 سطحي هایلای  با و آم ه ساطح ب  عمق از ک  را مغذی مواد توان مي عم  ای   کن مي جلوگيری ا يانو 

 در ني همچ  کن  کم دریایي هایارگانيسم ساایر و هافيتوپلان تون رشا  از و ده  کاهش یاب  رامي اختلاب

 Taheri & Dindarنکرد  خواه  تغيير فراچاهن گي در تغيير دلي  ها ب نوترینت ميزان نيز ساحلي نواحي

ملاحا  صاالح و امنيت مواد غذایي جهان، ب  از سااوی دیگر ای  تغييرات ب  عنوان ته ی   اب    (2012:2,

ای هوری محصول، تمثير بر عرض  مواد غذایي و هزین علت تغييرات در عرض  و تقاضای آ،، تمثير بر بهره

بالای انطباق ب  تغييرات آ، و هوایي تمثير زیادی بر امنيت غذا و کراااورزی داشاات  اساات  تغييرات آ، و 

ب  ع م  در بلن  م ت منجر ع م اني و زماني بارن گي، دسترسي ب  آ، و    هوایي ب  وسايل  تغيير در توزی

 طعيت در تممي  مواد غذایي ش ه و زنجيره غذایي را از تولي  تا مصرف و از عمل رد تا پویایي تجارت در 

ار تحت تمثير  ر 1808ميليارد انسااان تا سااال  3نهایت تا ا تصاااد جهاني و امنيت غذایي و توانایي تغذی  

زیست معتق ن  ب  ازای هر یخ درج  سانتيگراد افزایش دما بالاتر از طوری ک  کارشاناسان محيطده   ب مي

درص  کاهش در عمل رد دان  روبرو خواهن  ش   ای  موضوع  28ح  مطلو، فصا  رشا ، کراورزان با 

درص  کاهش داد  08ود های ای  کرور را در ح روسي  تمیي  ش ه، ک  برداشت دان  1828در گرمای سال 

   (Ghalibaf et al ,2014:168-169ن

 آ، در دارن  انسان برای زایيبيماری توانایي ک  هایيباکتری از بساياریزا: های بيماریافزایش باکتری

  نن ک سرایت انسان ب  طریق زخم از مساتقيما  یا باشان  زاد غذا بيماری عام  توانن مي و بوده موجود دریا

  رت  دما از ایگسااترده رنج در هاباکتری ای   اساات شا ه انجام ویبریو خانواده روی مطالعات بيراتری 

 نسااانا برای زابيماری هایباکتری تری مهم از و بوده وبا بيماری ایجاد عام  کلرا دارن   ویبریو مانيزن ه

 در ک  است یگرد مهم هایباکتری از نيز ویبریو پاراهموليتي و  و وولنيفي ان  ویبریو  گرددمي محسو،

 و جهاني محيطيزیساات شاارایط ا ليمي کنن   تغييراتمي ساارایت انسااان ب  پختنيم تناننرم خوردن اثر

  ه د را افزایش زاد غذا هایبيماری عام  هایپاتوین پراکنش و ميزان توان مي و ده مي تغيير را ایمنطق 

دارد   دوجو ویبریو خانواده از حاص  هایبيماری و ا يانوسي سطح دمای افزایش روی مطالعاتي مثال برای

 و محيطي شاارایط با شاا ن آداپت  برای متع دی ینتي ي تطابق هایویبریو م انيساام خانواده هایباکتری

 بسياری دیگر ساوی از  مانن مي زا با يبيماری عوام  ای  ا ليمي تغييرات با بنابرای   دارن  ا ليمي تغييرات

  شون  دی ه پود وپ ک و ز وپلان توني فيتوپلان توني، مختلف جوامع با توانن مي دریایي مناطق ویبریوهای از

 تحت مسااتقيما  نيز ویبریو هایگون  فراواني ا ليمي تغييرات اثر در موجودات ای  اکولویی ي نيچ با تغيير
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 خارجي بترکي و ده مي تغيير را هاکربنات شيمي هاآ، ا يانو  شا ن اساي ی بعلاوه  گيردمي  رار تاثير

 تطابق هتج تغييرات ینتي ي دچار هاپاتوین و ده مي  رار تاثير تحت را هاایدوکف  صاا ف و هاپلان تون

 Taheri & Dindarنشون  مي تب ی  باکتریایي مهاجم هایگون  ب  مهاجم غير هایگون  نتيج  در و ش ه

,2012:5)   

 توانن مي ک  هایيمي روجلبخ و هاماکروجلبخ برای مضر هایجلبخ وایههای مضر: ش وفایي جلبخ

 د  دررومي کار ب  کنن  دچار اختلال خود رشا  با را دریایي غذایي شاب   حتي و هاانساان و آبزیان حيات

 ایمبوده دنيا آبهای سطح در  رمز کرن  پ ی ه و مضر هایجلبخ رشا  پ ی ه افزایش شااه  اخير هایده 

 هانوترینت افزایش اثر در پ ی ه ای   شااودمي دی ه نيز م ران دریای هایآ، در متاساافان  ای  پ ی ه ک 

 تولي  هالبخج ای  از افت   برخيمي اتفاق تغييرات ا ليمي و هاکرتي توازن آ، توسط ورود انسان، توسط

 ب  و یافت  تجمع زیستي غذایي شب   در و ش ه مصرف في رز فيلتر جانوران توسط سم ای  و کنن مي سام

 از  نمای مي مخاطره دچار را ایمني و شاودمي وارد پساتان اران و پرن گان مث  غذایي هرم بالای موجودات

 در اهشک با و شون مي آبزیان مرگ باعث آکاشايوو هتروسايگما مث  هاای  جلبخ از برخي دیگر ساویي

 هالبخج ای  توسط ش ه تولي  گذارد  سموممي منفي اثر غذا ایمني روی غذا عنوان ب  ماهي بودن دستر 

ای   ادایج مسئول هادیاتوم  و هادینوفلایل  عموما   ان مقاوم اسي  و دما ب  و باشان مي بو ب ون و طعم ب ون

 سااطتو سااموم اما رون مي بي  از پخت با ک  ویبریو مث  هامي روارگانيساام برخلاف  هسااتن  سااميت

 در سموم ای  حضاور احتمال شاناساایي و بررساي لذا  رون نمي از بي  آبزیان، معمول پخت هایروش

  (Taheri & Dindar ,2012:3ناست  برخوردار زیادی اهميت از دریایي غذاهای

ای هتغيير ا ليم موجب فرار گسترده بر کراورزی، مناطق ساحلي، بروز بيماریپذیری معيرت: آسيب

ر پذیری و ب  خطدساترساي ب  آ، شاود ک  پيام های معيرتي آن موجب افزایش آسيبحاد و دشاواری 

هایي ک  جمعيت وابسااتگي بالایي ب  منابع طبيعي دارد و نيز از منار محيطي و افتادن مردم شااود  در بخش

ای هها ش ی تر خواه  بود  برخي از پيام ها و واکنشای دارن ، فضاها، حساسيتاجتماعي مو عيت حاشي 

 ها( هستن  های کراورزی( و برخي گذرا نسيلا،تغيير ا ليم دیرپا نهمانن  کاهش تولي  زمي 

ای همتمثر از تمایزات فضایي ناشي از فرارهای ا ليمي و حساسيتافزایش فقر ننسبي، مزم  و گذرا(: 

یق نابودی است از طر م اني، مقول  فقر نبویژه محروميت نسبي( نمودهای متفاوتي دارد  تغيير ا ليم مم  

های دساترساي ب  سرمای  طبيعي مستقيما  ب  تر ی  فقر مطلق، نسبي و گذرا بينجام  همچني  با متمثر زمين 



 290                                 12  رن ایپای  هایبحران ب  پژوهان امنيت نگرشي                       سال دوم          

 

ناشي از  فرارهایبا ای  اوصاف کردن بخش منافع و دولت ب  طور غير مساتقيم سابب ترا ی  فقر شود  

ان  اثبات کرده دانرمن ان افزای  ياسي و ا تصادی ميپذیری ناشي از فراین های ستغيير ا ليم بر دامن  آسايب

بينن  ک  جزو فقيرتری  مردم جهان و در هایي بيراااتری  آسااايب را ميو هوایي گروهکا  در تغييرات آ، 

ها از لحاظ جغرافيایي در عنوان مثال، آنان   ب های کرااورها و اجتماعات وا ع شاا هتری  بخشایحاشااي 

ها معرض خر سالي نسودان(، خطر سي لونهای سيلابي نموزامبيخ(، و درانن  دشتپذیر منواحي آسيب

  (Bulkeley & Newell ,2015:8نپذیر  رار دارن  های آسيبنبنگلادش( و سایر مو عيت

سااوی چارچوبي   رتمن  شاا   ع التي ازارتباطات تاریخي و معاصاار نابرابری و بيدولت ضااعيف: 

گيرن   ينار معنوان موضوعي سياسي در تر، تغيير آ، و هوا را ب ا و افراد ضعيفگيرد ک  در آن کرورهمي

کسي ک  چ های معاصر تغيير آ، و هوا و ای و نابرابری، در ساياسات 1اعتمادی، بي2ی ب گمانيتاریخچ 

بازی کسي و چگون  خ مت کن  نقش مهمي هوا بای  ب  چ و مسائولِ منازعات اسات و ح مروایي آ، 

چني   "ع الت آ، و هوا "، و یا "0ب هي اکولوییخ"، "9استعمارگری کرب "کن   از طر  مباحثي مانن  مي

 توان  نابرابرهای بي  جوامع را تر ی  کن   چني صورت بالقوه ميهوا ب  وشاود ک  تغيير آ، برداشات مي

 فقيرتر جهان ک  در گذشت  نقش گيرد ک  کراورهایي همچون کرورهایبرداشاتي از ای  حقيقت مای  مي

 اکنون و در آین ه بيرتر در معرض تغييرات ناخوشاین  آ،ان  همهوا داشت  وی تغيير آ، کمتری در مسئل 

هوا و و تر با آ، حالي ک ، کرااورهای مرف تر خواهن  بودت درپذیرهوا  رار گرفت  و در برابر آن آساايب و

عنوان هوا را ب  و، تغيير آ، 1ر ي  جمهور اوگان ا 0موسااوني 1880سااال  پيام های آن سااازگارترن   در

:75Bulkeley & Newell ,2015-توصاايف کرد  "ثروتمن ان علي  فقرا 1آميزِ نتعرض(عم  خرااونت"

ای عمومي هفراارهای ناشاي از تغيير ا ليم سابب افزایش هزین  دساترساي ب  زیر ساختبنابرای ،   ((76

رو، تغيير گردد  از ای ، خ ماتي همچون آموزش و پرورش و کاهش درآم های دولت ميهمانن  منابع آ،

 ها برای افراد شود ا ليم مم   است سبب کاهش توانایي دولت در ایجاد فرصت

                                                           
1. Suspicion 

2. Distrust 

3. Carbon Colonialism 

4. Ecological Debt 

5. Museveni  

6. Uganda  

7. Aggression 
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ا ليم  شان متمثر از تغييراتمهاجرت واکنش کسااني است ک  معيرت: نپناهن گي تغيير ا ليم( مهاجرت

از ای  فرارها ناگزیر از تصميم ب  مهاجرت هستن   در عي  حال مم   است زمين   نابود شا ه است  متمثر

توان رو مياز ای   (Kavianirad ,2011:96نهای ناعتراضي( مردم در جوامع ميزبان شون ترا ی  جنبش

باش    ی  ميج ی پناهن ه ا ليمي یا پناهن گي تغيير ا ليم نسبتا  ب  آن پناهن گي تغيير ا ليم هم گفت زیرا ای ه

عوام  محيطي در تاریخ زن گي برر انجام ش ه است، اولي  المللي ک  تحت تمثير های بي عليرغم مهاجرت

آغاز ش ه است و ای  مباحث  2338دار و  اب  توج  در ارتباب با پناهن گان تغيير ا ليم از سال مباحث معني

 بط با تغييرات ا ليمي مطر  گردی ه اسااتشااناسااي و پژوهرااگران مرتبيرااتر توسااط دانراامن ان ا ليم

تری  مطالعات، بررسااي تری  و ابت ایيی ي از مهم  (Ebrahimzadeh & Esmaeil Negad ,2017:2ن

اسااات ک  ب  علت تغييرات ا ليمي انجام گرفت   2جابجایي جمعيت و مهاجرت در جزایر تيوالو یا کيریباتي

زیست تمثير تغييرات آ، و هوایي و تخریب محيط  ((Ebrahimzadeh & Esmaeil Negad ,2017:2است 

 اب  توجهي در جابجایي مردم سراسر جهان داشت  است  چگونگ  بسياری از مردم ب  دلي  تغيير آ، و هوا 

ها چ  پاسخي ب  تغيير رفتار آ، و هوا خواهن  داشت  پاسخ شاون   در آین ه انسانمجبور ب  مهاجرت مي

هایي است ک  امروزه ش   باشا   هم  ای  ساالات از جمل  چالشی  چالش چ  ميالمللي ب  اجامع  بي 

ادی باشاا ، نقش شاارایط محيطي، ا تصااگرفت  اساات  واکنش افراد در پاسااخ ب  تغييرات ا ليم متفاوت مي

اجتماعي و ساياساي در آن رابط  اهميت دارد  در نگاهي دیگر تغييرات آ، و هوایي نيز گاهي ب  صورت 

فاق یخ م ار زماني طولاني اتکن  و زماني دارای فراین  بلن م تي است و در ت شا ی  و آني بروز ميتغييرا

 1883(  بنابرای  برآوردهای مختلفي از ميزان پناهن گي ا ليمي انجام گرفت  اسات، در سال 1افت  نهمان، مي

بر ای   ( IOM, 2013: 26نان  ش هميليون پناهن ه برآورده  90بالغ بر  1829ميليون و در سال  20مهاجران 

اساااا  اطلااعات  اب  اعتماد در مورد جامع  مهاجران علت آ، و هوا در ادبيات پژوهراااگران متفاوت 

زیسات، جغرافي انان و کارشناسان محيط شام  مهاجرت باشا   مفهوم ای  مهاجران در مطالعات محيطمي

محيطي و یاا پناهن گان مهااجران زیسااات محيطي، مهااجران نااشاااي از تغييرات آ، و هوایي،زیسااات

محيطي و پناهن گان آ، و هوایي ارا   ش ه است  محيطي، مهاجران مجبور ب   ساازگاری زیساتزیسات

های پناه گان آ، و هوایي ب  دلي  گرم شا ن کره زمي  و پيام های ناشي از آن ک  علت وا عي مهاجرت

                                                           
1. Tuvalu or Kiribati 
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کن  ت توج  و مساائوليت جهاني را طلب ميگيرن  و ای  رخ اد ضااروردساات  جمعي اساات شاا   مي

  (Ebrahimzadeh & Esmaeil Negad ,2017:3ن

 بالا آمدن آب دریاها

بيني کرده اسات ک  متوساط جهاني بالا آم ن دریاها تا سال یي پيشوهواآ، راتييتغ يالملل يمجمع ب

ها انسان را ب  خطر بيان ازد  توان  زن گي و اموال ميليونمتر باش  ک  مي 81/2تا  83/8مم   اسات  1821

طور کلي دو عام  جهاني و محلي در بالا آم ن سطح دریا تمثيرگذارن  ک  در مقيا  جهاني ب بر ای  اسا  

های آلسي، ذو، شا ن صاافحات گرم شا ن جهاني هوا، انتراار گرمایي آ،، کاهش بخچال»عام  غالب، 

ای انساني همي ، بهم فرردگي فرونرست و فعاليتحرکات ت توني ي ز»و در مقيا  محلي « یخي گرینلن 

رساا  ک  مم   اساات ها از آن جهت مهم ب  نار ميباشاا   بر ای  مبنا بالا آم ن آ، دریاها و ا يانو مي

 ها انسان را ب  خطر بيان ازد  در چن  ماه اخيربسياری از کرورها و جزایر را ب  زیر آ، ببرد و زن گي ميليون

جر ب  آن ش  ک   سمتي از شهر پاری  ب  زیر آ، رفت و ای  ته ی ی ج ی برای آن شهر بالا آم ن آ، من

باش   همچني اگر تنها یخ متر آ، سطح دریا بالا بيای  کرور مال یو ب  عنوان مقص  گردشگر و کراور مي

  هدر مجموع بای  گفت، تغييرات ا ليمي در هر شااا لي ک  بخواو غيره  پاذیر ب  زیر آ، خواه  رفت 

های مختلف زمين  ایجاد و افزایش مخاطرات انساااني در ابعاد در فضااای جهاني جلوه کن  ب  صااورت

ای و جهاني ب  مختلف امنيت نجاني، مالي، اجتماعي و      ( را در ساااطو  مختلف محلي، ملي، منطق 

  (Janparvar & Taghizadeh Saroukolai ,2016:219-223نهمراه خواه  داشت 

 بحران غذا -4-1

امان انسان در راه تممي  غذا است  انسان در مقاطع زماني گوناگون و تاریخ سرشار از ماجرای مبارزه بي

های مختلف اجتماعي همواره با ای  مسائل  ب  عنوان عام  اصلي ت اوم حيات دست ب  گریبان در عرصا 

ز و با شناخت باروری زمي  تحول یافت ها از آغاز پي ایش برر با ش ار حيوانات آغابوده است  ای  تلاش

ی مختلف اجتماعي جهت دار گراات هاو با رون  صااعودی افزایش جمعيت در  رون متمادی و عرصاا 

شاود، اما در مساير خود بعضي از عناصر گذشت  را تاریخ ت رار نمي  (Hashtarkhani et al ,2011:11ن

توان گفت رس ، از ای  نار نميای ب  ظهور ميازههای تکن   در ای  مسير همير  حوادث و پ ی هحم  مي

دار است و یا ای  ک  شباهتي ميان گذشت  و حال نيست و یا داری سابق ک  اوضااع فعلي در تاریخ سارمای 

های مختلف را با ی  یگر  يا  کرد  ب ون شاااخ عناصاااری از بحران دوره  ب  در توان دورهک  نميای 
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 Zamaniن شودولي هم  جریانات گذشات  در اوضاع فعلي ت رار نمي شاودوضاعيت فعلي مرااه ه مي

غذا بخش مهمي از زن گي انسان است، زیرا در حفظ زن گي و بقای انسان بسيار ب  هر روی  .(2009:50,

اسات ک  تحت تمثير هر شش عام  بيروني « موضاوع راهبردی»غذا یخ  .(Izadi ,2015:70نمهم اسات 

 Shirin & Demariنباشا  المللي و اکوسايساتم ميجتماعي، فناوری، بي شاام  ساياساي، ا تصاادی، ا

تری پي ا ميتر و پيچي هالمللي هر روز ابعاد گسااتردهزن گي جوامع در سااطو  ملي و بي   (2017:232,

از ای  .(Ahmadi ,2011:2نگردد تر ميهای مختلف، سریعنمای  و سرعت تحولات و تغييرات در زمين 

المللي پول، بانخ جهاني یا سازمان المللي چون صن وق بي چن گاهي هرا ارهای نهادهای بي  رو، هر از

رود و وجود بحران امنيت های خبری جهان مينفا و( روی تل   2خواربار و کرااااورزی ساااازمان مل 

ا لي را مورد ها و مسای غر، است ک  معمولا  بحرانکن   ای  ویژگي امسراتوری رسان غذایي را یادآوری مي

های غربي ب  بحراني ده  ک  کرورهای غربي را ب  نحوی گرفتار کرده است  اگر زماني رسان توج   رار مي

روست ک  منافع و یا نگراني کرورهای غربي از تبعات در کراورهای در حال توسع  نيز توج  کنن ، از آن

ای غر،، بحران امنيت ارز ای  سياست رسان کران ه است ک  مص اق ب هاای  بحران، آن را ب  سطح رسان 

تح ی  امنيت غذایي بسياری از کرورهای در حال توسع   .(Zamani ,2009:50نغذایي در جهان اسات 

رو، در طول چن  سااال اخير  يمت جهاني مواد غذایي دو برابر جهان را تحت تمثير  رار داده اساات  از ای 

شااون  يرااتری  آساايب را از بحران حادث شاا ه متحم  ميشاا ه و مث  هميراا  ای  فقرا هسااتن  ک  ب

یافت  کاملا  با البت  وضااعيت در یخ کرااور در حال توسااع  و کمتر توسااع (  www.drynet-net.orgن

 م ع یافت  متفاوت اسات و مر   دستيابي ب  غذا بيرتر از جن وضاعيت موجود در یخ کراور توساع 

افزایش چراامگير  يمت جهاني مواد غذایي موجب  .(Ahmadi ,2011:2نباشاا  وجود   رت خری  مي

ي طور اساسی ک  ب ري، زیرا تع اد افراد فقیافت  و در حال توسع  ش ه استنگراني برای کراورهای توساع 

دلي  (  treSouth cen 16:8,200نان  بسيار زیاد است از کمبود غذا و گرسانگي مبتلا ب  ساوت تغذی  ش ه

اصالي بحران غذا و گرسانگي، ش اف ا تصادی عايمي است ک  ميان کرورهای صنعتي و توسع  یافت  و 

های آوری در عرص کراورهای فقير و در حال توساع ، وجود دارد  ای  شا اف با وجود رش  شتابان ف 

  ب  دلي  نابرابری و نامتوازن بودن ناام تر شاا ن اسااتمختلف ب  خصااوص کراااورزی، در حال عميق

ا تصاادی و تجاری حاکم بر جهان، تنها تمثير رشا  فناوری ای  بوده ک  کرورهای ثروتمن  را ثروتمن تر و 

                                                           
1. FAO 

http://www.drynet-net.org/
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کرااورهای فقير را فقيرتر کرده اساات  اما در چن  سااال اخير، عام  مهم دیگری ب  بحران غذایي در جهان 

محصولات استراتژیخ و حسا  مث  ذرت برای تولي  سوخت خودروها دام  زده اسات و آن استفاده از 

تر ش ن کره زمي ، باعث ش ه است ک  تع ادی از کرورها برای است  گرم« اتانول»و یا « بيوفول» موسوم ب 

های فسيلي، ب  استفاده از محصولات کراورزی برای تهي  سوخت روی آورن  کاهش اساتفاده از ساوخت

اماا الگوی فعلي پخش کمي مواد غذایي ب  همراه تفاوت ساااطح زن گي، الگوی  .(Zamani ,2009:50ن

رو، افزایش از ای    (Ghalibaf et al ,2014:162ننامتعادل تقاضااا برای موادغذایي را ایجاد کرده اساات 

المللي و تمثيرات های گمراه کنن ه از سوی نهادهای بي شا ی   يمت غذا در سطح جهان ریر  در سياست

توان ب  تری  ای  عوام  ميمتقاب  عواملي داشات  اسات ک  اخيرا  در سطح جهاني بوده است  از جمل  مهم

های زیساتي اشااره نمود  خرا سالي و ب  تبع آن های موادغذایي و ساوختبازی در بازیاحت ار و دلال

-www.drynetنباشاا  کاهش در محصااولات زراعي و نيز افزایش جهاني  يمت نفت از دیگر عوام  مي

net.org ) 

، افزایش تع اد گرساان  در سطح 2338گرسانگي در ساطح جهان در حال افزایش اسات  اوای  ده   

جهان بع  از طي دو ده  ساير نزولي دچار تغيير فاحري ش  و از آن پ  ب  دلي  افزایش  يمت غذا در اثر 

مقول  گرساانگي ی ي از خطرهای   (Ghaffarian et al ,2016:4نرو ب  افزایش گذاشاات بحران مالي، 

ن گان و کنیش  يمت مواد غذایي ب  نفع تولي بنابرای ، افزا کن  ها را ته ی  ميبزرگي است ک  سلامت انسان

ش کنن گان اساات  افزایش  يمت موادغذایي از یخ سااو با کاهکاهش  يمت موادغذایي ب  نفع مصاارف

ارد ک  پذیر د  رت خری  و توان دسااترسااي مالي ب  مواد غذایي، تمثير  اب  توجهي بر خانوارهای آساايب

شاود  ای  شرایط خانوارهای فقير را را مجبور ب  فروش منجر ب  افزایش گرسانگي، فقر و ناامني غذایي مي

 Bagherzadehنمان  پای ار مي هاا نموده و در نتيجا  دور باط  فقر و ناامني غذایي برای بلن م تدارایي

et al ,2016:54) اگر نيازهای یخ جمعيت یا زیر گروه آن  شاااود گير ميو تبا یا  با  یخ بحران عالم

پذیر جامع  مراه ه خواه  ش   های آسيببرآورده نراود، بزودی بعضي از انواع سوت تغذی  در بي  گروه

ان کم خون در جامع  افزایش یاب  یا دی ه شاااود وزن و مادردر نتيجا  مم   اسااات، تعا اد کودکاان کم

شود ک  هر پنج ثاني  یخ کود  در اثر ابتلا رو، روزان  گزارش مياز ای   (Farajzadeh et al ,2003:309ن

ميرد  ای  ب ی  معنا است ک  با خوان ن ای  جمل  و اتمام آن، زن گي های ناشاي از گرسانگي ميب  بيماری

پایان رسي ه است  ب  همي  سادگي ای  است دنيایي ک  در آن، مرگ و مير ناشي از  یخ کود  دیگر نيز ب 

http://www.drynet-net.org/
http://www.drynet-net.org/
http://www.drynet-net.org/
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« سونامي در س وت»ها در سراسر جهان بيرتر است  ای  همان گرسانگي، از مرگ و مير ناشاي از جنگ 

اسات ک  ساخنگوی ساازمان مل  برای ای  ک  در مورد بحران غذایي در جهان هر ار ده ، از آن سخ  

را با  جهانتمامي کرورهای ک   12 رن  پای  ای هایی ي از بحرانبنابرای ،  .(Zamani ,2009:50ن گفت

 ذایيغ بحراناست  از ای  رو،  یا ب  عبارتي کمبود غذایي بحران غذایي ،رو کرده استچالراي عايم روب 

 در مثال برای  کنن  آغاز را ایگسااترده هایاعتراض جهان فقير کرااورهای از برخي مردم تا شاا  ساابب

 کودکان ای  کرور ش ن   غذایي وضعيت ب  جهاني مجامع توج  خواساتار تااهرات یخ در کودکان  یم 

 هایان د و حبوبات  يمت رش  دلي  ب  هایيشورش  های دیگری از افریقادر ساومالي، مایوریتي و بخش

بر   یختن ر هاخيابان ب  غذایي مواد تورم ب  اعتراض در مردم نيز م زی وسيتي در و است شا ه برپا گياهي

توان گفت ک  مرا   غذا و ع م دسترسي ب  آن در اکثر کرورهای توسع  نيافت  مر لي را ب  ای  مبنا، مي

ریزی و بيني، برنام ان   اما با پيشی جهاني هم در ح  آن بحران ناتوان مان ههابار آورده اساات ک  سااازمان

ت ایرا کاهش داد  در نه 2های غذایيهای ناشااي از بلایا و بحرانزیانتوان گسااترش م یریت صااحيح مي

طور زنجيره وار ب  ب  متع دی ی ای  بحران غذایي در جهان عوام گيرتوان اظهاار نمود کا  در شااا  مي

 ترسيم ش ه است  (1ش   ن ک  در ی  یگر متص  هستن 
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 بحران آب  -4-3

رو ب  عنوان ی ي از عناصر چهارگان  تر ي  از ای   زمي  است هآ،، مای  حيات موجودات زن ه در کر

دهن ه جهان خلقت، در اشااا ال مختلف چون ا يانو ، دریا، دریاچ ، رودها و    همواره منبع الهام رویاها، 

ها، اسااطير، شاعر، داساتان و حتي موسايقي و مذهب بوده است  در حالي ک  حيات در کره زمي  افساان 

توجهي ب  دلي  فراواني، ارزاني، در دستر  بودن و    باعث اسات، متمسفان  کموابسات  ب  عنصار با ارزش 

ها پيش هوی ا بوده و با ادام  رون  موجود، در ای ک  علا م بحران از م تن ونابودی ت ریجي آن شاا ه ب  گ

بنابرای ،  .(Rahimi ,2013:25نای عايم مواج  خواه  ساااخت ای ن  چن ان دور، جهان را با فاجع آین ه

و ی م ک  آین ه زن گي برار در ای  کره خاکي را ب  ش ت مورد ته ی   رار ی ي از معضالات  رن بيسات

های از مجموع ک  آ،  (Farajzadeh Asl & Hosseini ,2007:216ن ده  معض  کمبود آ، استمي

شوری در عم   اب  ده  ک  ب  دلي  ها ترا ي  ميدرصا  آن را آ، شاور دریاها و ا يانو  0/31جهان، 

ده  های سطح زمي  را تر ي  ميدرص  ک  حجم ذخایر آ، 1/1، شيری  تنها آاساتفاده نيستن   ذخایر 

ی زیرزميني وجود ها،آهای طبيعي و های کره زمي  و یخچالک  بخش بيرتر آن ب  صورت یخ در  طب

ن  اب  استفاده بوده و در وا ع، حيات درص  آ 820/8های کره زمي  تها دارد  ب  ای  ترتيب، از مجموع آ،

شاود ب  رغم ای  ک  بخش بيرتر سطح زمي  را آ، آدمي وابسات  ب  همي  مق ار ناچيز اسات  ملاحا  مي

رر بای  با های بریزین برای برار  اب  استفاده بوده و در وا ع، تمام برنام آپوشاان ه، تنها بخش ناچيزی از 

از ای  آمار اساااتفاده   (Jani & yazdaniyan ,2014:188نپذیرد ها صاااورت توج  ب  ای  مح ودیت

شاود ک  تنها ح اکثر حجم آ، شيری  برای برر  اب  استحصال است ک  ای  منابع هم بر ت پراکن ه مي

بر اساا  گزارش سازمان مل  در اسات   ها تقسايم نرا ههساتن  و ب  طور ی نواخت بي  تمامي انساان

رود تا سااال کرااور جهان با کمبود آ، مواج  خواهن  شاا   همچني  انتاار مي 92ای نزدیخ، ح ود آین ه

، بيش از دو سوم جمعيت جهان در شرایط کمبود ج ی آ،  رار بگيرن  و یخ سوم بقي  در شرایط 1810

 Iran Waterن کمبود جا ی آ،  رار بگيرنا  و یاخ ساااوم بقي  در شااارایط کميابي آ، زن گي کنن 

Resources Management Organization ,2011)    شرکت کنن گان در دومي  کنفران  آ، در اسفن

ن  تا سال بيني کرددر کراور هلن  تقسايم آ، در دنيا را تقسايم حيات نامي ن  و ب  همي  دلي  پيش 2911

ميلاادی نقش آ، برای جامع  براااری تب ی  ب  همان نقش نفت ک  امروزه در زن گي انساااان ایفا  1820

ه  شا   عنصری گرانبها و در معرض خطر ب  اتمام رسي ن ولي با ای  تفاوت ک  با تمام ش ن کن  خوامي
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بنابرای  بزرگتری  منبع   (Taheri & Alizadeh,2011:56نشود منابع رشات  حيات انساان نيز گسست  مي

   دنياست یهاهای فسيلي نيستن  بل   هي روین محبو  و موجود در ا، ا يانو انریی بالقوه دنيا سوخت

هيچ کروری ب ون اطمينان از داشت  آ،،  ادر نيست ثبات ا تصادی، اجتماعي و سياسي خود را حفظ 

ها نفر از سااااکنان زمي ، کنا   ای  در حاالي اسااات ک  امروزه کمبود و آلودگي منابع آبي، زن گي ميليون

 گزارش سازمان مل  متح  کن ت چنان   طبقخصاوصاا  کرورهای فقير و روب  رش  را ب  ش ت ته ی  مي

 ان  و، در ح ود یخ ميليارد و دویسات ميليون نفر از مردم جهان، از آ، سالم و به اشتي محروم2338در 

ميلادی ب  دو ميليارد و ساايصاا ميليون نفر افزایش خواه  یافت   1810بيني شاا ه ک  ای  ر م تا سااال پيش

درص  ذخایر آ، سالم و  18يت جهان، تنها ب  همچني  در آن گزارش آم ه اسات ک ، هرتاد درص  جمع

مورد مرگ و مير در کرورهای فقير شناخت   28مورد از هر  1به اشاتي دسترسي دارن  و آ، آلوده، عام  

 بحران کم آبي را دومي  (WWFن رو، صن وق جهاني طبيعتاز ای   (Rahimi ,2003:33نشا ه اسات 

رد ک  ای  بحران در کرورهای  اره آفریقا و آسيا بيش از دیگر ساال آین ه اعلام ک 28بحران بزرگ دنيا طي 

در  ها در دنيا ب  دلي  تغييرات ا ليمي و جویشود سهم خر ساليبيني ميشود  پيشکرورها دنيا دی ه مي

ب  هر روی در یخ  رن گذشت    (Ardakani & Daraei ,2016:2ن درص  داشت  باش  28های آین ه سال

ای صنعتي هت و نياز ب  تولي  مواد غذایي بيراتر ب  همراه بهبود شارایط زن گي و پيررفتبا افزایش جمعي

بنابرای  با  ( Braden 2000:108,ن مصاارف آ، افزایش یافت  ک  منجر ب  کاهش سااران  آن گردی ه اساات

نرااان های مختلف را (: ک  سااران  آ، جهاني و توزیع آن بي  کرااورها و بخش1( و ن2ن نمودارتوج  ب  

ک  هم سران  آ، در حال کم ش ن است و هم توزیع آن ب   و در آن ب  طور واضاح نمایان اساتده ، مي

 صورت نابرابر صورت گرفت  است 

برداری بيش از ح  از منابع آ، در ی ي از دلای  اصاالي بروز بحران آ، در کرااورهای مختلف، بهره

صرف است ک  ضم  کاهش  اب  توج  منابع ب  بخش کرااورزی و آن هم ب ون رعاایت استان اردهای م

ن   مث  کای را تر ی  ميهای سياسي و اجتماعي مث  اختلافات  ومي و  بيل بروز بحران آ، کمخ و تنش

ميليون نفر را در معرض تنش ج ایي آبي  18روی  از آ، در ای  کرور های بيبرداریکراور هن  ک  بهره

 ( Wallace 6,2016:3ن رار داده است 
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 (Ghodosi ,2014:4)کاهش توزیع و سرانه آب جهانی  -2نمودار 

 

 
 

های م ني و اجتماعي عم تا  از کمبود منابع های آین ه و خرونتهومر دی سون معتق  است ک  جن 

های اول و آ،، غذا، جنگ  و شايلات ناشاي خواه  ش   نازلي چوری و رابرت فورث معتق ن  ک : جن 

دوم جهاني عم تا  بر ساار منابع کميا، و تج ی ناپذیر رخ دادن   در حالي ک  چ  کرااورهای م رن و چ  
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و آ، ب  رمنبع با هم دیگر خواهن  بود  از ای  ت  ب  منابع تج ی پذیر بر سر هر دوکرورهای ب  ش ت وابس

کرااورها را دچار چالش عنوان یخ منبع تممي  نيازهای انساااني، در صااورت کمبود بحران، امنيت ملي را 

ميليون نفر جمعيت با  988کرااور با بيش از  11کن   با گسااتره پ ی ه خطرنا  کم آبي، اکنون بيش از مي

کرااور با  11يلادی ای  ر م ب  م 1808ان   در صااورت ادام  رون  موجود تا سااال بحران کمبود آ، مواج 

های سازمان مل  در نيم  رن اخير، جمعيتي ح ود دو ساوم ک  جمعيت دنيا، خواه  رساي   طبق گزارش

مورد آن ساابب بروز جن  و یا انفجار  91مورد منا راا  در زمين  آ، در جهان رخ داده ک   2098بيش از 

وان گفت ک  رش  فزاین ه جمعيت، نياز ب  آ، تاما مي  (Mahkouee et al ,2014:134نس ها ش ه است 

 Farajzadeh Asl & Hosseiniنساالم برای شر، و تولي ات کراورزی را بيش از گذشت  کرده است 

در حال حاضار ب  دلي  افزایش جمعيت، خصاوصاا  در کرااورهای فقير و ارتقای  ،بنابرای   (2007:216,

و، ب  تبع آن، کمبود منابع آ، سالم در بسياری از  ، سران  مصرف آ، در سطح جهان افزایشسطح زن گي

ميليون در هر سال ب  جمعيت  38شود  همچني  با افزایش جمعيتي در ح ود مناطق شا ی ا  احساا  مي

ای هکره زمي  و برداشات بيش از ح  و نيز آلودگي منابع آبي زمي ، ای  کمبود تر ی  و در نتيج  آن تنش

های جهاني، خصوصا  کرورهایي ک  در نواحي خرخ و نيم  خرخ ص حاد ساياساي و اجتماعي در عر

رو،  رن حاضار،  رن بحران آ، خواه  بود  بحراني ک  اگر از همي   رار دارن ، بيراتر خواه  شا   از ای 

حالا هم  ساکنان سياره زمي  با احسا  مسئوليت جمعي ب  ف ر چاره جویي نيفتن ، در آین ه ای ن  چن ان 

ر بسياری از کرورها را در هم نوردی ه و جهان را با ترایدی غمناکي مواج  خواه  ساخت  ای  دور، طوما

ای ک  تا کنون در عرص  جهاني بي  کرورها نطق مهای بحران از دوجن  جهاني اول و دوم و تمامي جن 

اني هجن  ج سازن حاضارت خود زمين رب  و وع پيوسات  فاجع  بارتر خواه  بود و شاای  بحران آ، در  

  (Rahimi ,2003:24ن سوم باش 

ا ب ل هتوان گفت ک  آ، ب  ی ي از مسا   مهم در زن گي اجتماعي انسانبر پای  مطالب بيان شا ه مي 

ها دام  زده های اجتماعي و آشافتگي در ارتباب ميان انسانشا ه اسات و کمبودهای ناشاي از آن ب  تنش

 های سياسي ومفهوم   رت سياسي ب ل ش ه و بسياری از گروه رو آ، ب  موضوع مهمي دراسات  از ای 

کنن   در چني  شرایطي  نوع استفاده، کنترل و م یریت اجتماعي از آن در جهت افزایش   رت اساتفاده مي

ازگاری ع التي با ناسشود و هر گون  احسا  بيمنابع آ، از سوی اجتماعات انساني با حساسيت دنبال مي

هنگامي ک  ب  ان ازه کافي آ، آشااامي ني مورد ، طور کلي ب  (Sultana 2011:171,نساات و تنش همراه ا
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بحران آ،، مر   ج ی است ک  باعث بر ای  اساا  شاود  نياز وجود ن ارد، خطر بحران آ، ح  مي

ها و ها و ج الها، جن فقر و با بختي بخش عايمي از مردم جهان شااا ه، انحرافات اجتماعي، درگيری

های حاد ساياساي را افزایش داده و، ب ی  طریق، نس  حاضر را با ته ی ی ج ی مواج  کرده است  تنش

باش  و بای  کلي  نيروها و ام انات و ها و ساران کراورها ميح  ای  بحران نيازمن  مراارکت تمامي ملت

جات ی  بحران عايم نسااازن  تا بتوانيم جهان را از ااسااتع ادها را برای مقابل  با ای  مراا   جهاني بساايج 

 دهيم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بحران انرژی -4-4

 زا همواره انریی حقيقت در  اساات کار انجام توانایي انریی ک  بگویيم توانيممي انریی تعریف در

 رساااان مي سااارانجام باا  را کاارهاا امر همي  و شاااودمي تبا یا  دیگر صاااورت با  صاااورتي

وجود دارد و هم  چيز را از جمل ، زن گي م رن و جامع  انریی در هم  جا (  daneshnameh.roshd.irن

کران  و راحتي و پتانسي  آن بستگي ب  فراواني آن دارد  زن گي ب ون انریی حتي برای ده را رو ب  جلو مي

ير  اب  ثد يقا  ام اان پذیر نخواه  بود مثلا   طع برق یا حتي باطری تلف  همراه را در نار بگيری  ک  چ  تم

المللي طبق گزارشااات آیان  بي  ( Coyle & Simmons 1:14,20ن های روزمره داردتوجهي بر فعاليت

 عوامل موثر بر تشدید بحران آب در جهان  -3شکل 
 

عوامل شکل 

 آببحران  دهنده

 افزایش جمعیت

برداشت بیش از حد از 

 آب های زیرزمینی

کم توجهی به دلیل 

 ارزانی و دسترس بودن

تغییرات آب و 

 هوایی

توزیع نامناسب آب در 

 زمینسیاره 

 کمبود منابع آب
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 ، شون : ذغال سنبن ی ميميلادی، منابع اصالي انریی در دنيای امروز، ب  شش دست  طبق  1883در ساال 

 Dolatsahi & Tahmasebi Ashtianiنهای تج ی پذیر ای، انریی آبي و انریینفت، گاز، انریی هست 

های عم ه ای  مواد عبارتسااات از حم  و نق ، گرمایش و سااارمایش، کااربری رو،از ای   (2010:315,

طي    (Hafeznia ,2011:281نها، صنعت و کراورزی، تغذی  و طبخ غذا، پتروشيمي و غير آن س ونتگاه

شود ک  در کنار سایر عوام  تولي  ناير ولي  نام برده ميدو ده  اخير از انریی ب  عنوان ی ي از عوام  مهم ت

 Emadzadeh etنای در حيات ا تصادی کرورها ب  عه ه دارد کار، سرمای  و مواد اولي  نقش تعيي  کنن ه

al ,2003:96)   ر المل ، بيانگر آن است ک  دبررساي رون های موجود در ساختار نوی  ا تصاد سياسي بي

های یی از ارکان مهم سااازن ه هژموني اساات و نقش اسااتراتژیخ در روی ردهای   رتای  ساااختار، انر

رو تقاضاااای جهاني برای انریی از ای   (Sadeghi ,2012:221نکن  بزرگ جهااني در ای  مورد ایفا مي

 ( Coyle & Simmons 2014:27,ن جهت افزایش کيفيت زن گي بسيار  وی و در حال رش  است

های م رن اسااات و از های تم نصااارف  و فراوان ب  مثاب  خون در رگبا انریی مقرون بر ای  پاایا 

ن   کهای فسايلي رهبران جهان را ب  ش ت نگران ميروسات ک  نوساانات  يمت نفت و ساایر انرییای 

کنن ، تقاضای جهاني برای انریی، ب  خصوص برای کرورهایي مث  چي  و هن  ک  رش  بالایي را تجرب  مي

درصاا   08تا  1898المللي انریی اعلام کرده اساات نياز ب  انریی تا سااال رو ب  افزایش اساات  آیان  بي 

های فسااايلي، ک  منابعي مح ود و اکنون ک  غالب انریی جهان از ساااوختافزایش خواها  یاافت  و هم

ب و چن ان غری شود، مفهومي ب  نام بحران انرییشون ، تامي  ميزیست محسو، مينامناسب برای محيط

دور از ذه  نيسات  اگر استفاده از نفت ب  همي  صورت ک  امروز مرسوم است، ادام  یاب  جهان تنها برای 

ساال دیگر نفت خواه  داشت  البت  کارشناسان نيز معتق ن  هنوز چن  ده  تا اتمام تمام منابع نفتي کره  01

مناسب  حلي بلن م ت وب  خوبي استفاده کنن  تا راه زمي  و ت با ي مان ه است و کرورها بای  از ای  زمان

حران انریی و پيام های ناشااي از آن امروزه ب  ی ي از رو باز ای  .هم  کرااورها برای مسااال  انریی بيابن 

ای ب  نام بحران انریی نخستي  بار ب  پ ی هها تب ی  گردی ه اسات  مهمتری  معضالات جوامع و ح ومت

ی هفتاد ميلادی ب  طور مصانوعي روی داد و سس  ی نخسات ده اسارا ي  در نيم دنبال جن  اعرا، و 

يلي مح ود و اتمام پذیر بودن منابع فسای  بحران کمابيش ش ت یافت و فرونرست اما هيچ گاه ح  نر   

ها، آین ه برااریت را با ته ی های ج ی و رشاا  روزافزون و لجام گساايخت  مصاارف انریی در ميان ملت

های ب  و وع پيوسات  در ا صي نقاب دنيا جنب  موده اسات  امروزه شااه  هساتيم ک  ماهيت جن مواج  ن



 201                                 12  رن ایپای  هایبحران ب  پژوهان امنيت نگرشي                       سال دوم          

 

ک  حمل  ایالات متح ه ب  کرااور عراق با صاارف  طوری دسااتيابي ب  انریی و منابع مح ود آن را دارد، ب

  ش ه و طالب گفترسان   با توج  ب  مآور درساتي ای  ناری  را ب  اثبات ميهای ميلياردی و سارساامهزین 

ي ب  منابع های دستيابهای آین ه دنيا، جن های صاورت گرفت  توساط متخصصان امر  طعا جن بينيپيش

هایي پيروز ای  نبرد ساااخت خواهن  بود ک    ر و ارزش منابع ها و ح ومتانریی خواها  بود و ملات

  منطقبر ای  مبنا،  و اجرا نماین  های مصارف بهين  آن را شاناسایي انریی مح ود خود را دانسات  و روش

تری  مناطق صاحب منابع انریی دنياست ک  نقش بسيار مهمي در معادلات انریی خليج فار  ی ي از مهم

های فراواني را متحم  ش ه و اوضاع سياسي و ا تصادی جهان دارد  در سا  ده  اخير ای  منطق  نابساماني

   (Yazdani & Tuyserkani ,2011:150نآن دستخوش تغييرات فراواني ش ه است 

درصا  منابع نفت جهان ب  ترتيب در جایگاه نخست و  389درصا  منابع گاز و  2081ایران با داشات  

، خاورميان  با 1820از انریی جهان در سااال  BPبر اسااا  بررسااي آماری شاارکت   چهارم دنيا  رار دارد

  درص  ذخایر گاز جهان، بيرتری  ذخایر انریی دنيا را در اختيار دارد 09درصا  ذخایر نفتي و  00داشات  

درص ، اروپا و اوراسيا با  20درصا ، آمری ای شمالي با  23پ  از خاورميان ، آمری ای مرکزی و جنوبي با 

دارن  های بع ی  رار درص  ذخایر نفتي جهان در رتب  1و آسايا پاسيفيخ با  درصا  0درصا ، آفریقا با  3

 (  bp,2015:58ن

 

 
  فارسموقعیت مخازن گازی کشور در سواحل خلیج -1نمودار 
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از نار جغرافيای ا تصاادی، انریی موجود در اوراسيای مرکزی منابعي ارزشمن  برای کرورهای شرق 

بخرااي ب  واردات انریی اساات ک  در طول زمان ن  تنها از نياز واردات آن ای جهت تنوع و غر، و گزین 

کاسات  نرا ه، بل   افزایش تقاضا در راستای انباشت سرمای  و افزایش تقاضای مصرف، افزایش عرض  را 

های نفت و گاز دریای خزر توج  بسااياری را از زمان اجتنا، ناپذیر ساااخت  اساات  در ای  ميان، توانایي

ي اتحاد جماهير شوروی ب  خود جلب نموده است و ای  در حالي است ک  بسياری از ذخایر نفت فروپاش

ان  و غلب  لمروهای آن ب  ویژه در دریای خزر هنوز کرف و گاز منطق  اوراسايای مرکزی، توساع  نيافت 

ن ه ای  امر رو، تاریخ تحولات انریی نران دهاز ای   (Yazdani & Tuyserkani ,2011:157نان  نرا ه

المللي مب ل ش ه و کرورهای عم ه صادر کنن ه آن، اسات ک  انریی ب  یخ عام  ساياساي در روابط بي 

 Emadzadehنان  از تمثير سياسي آن بر وضعيت ا تصادی و اجتماعي خود ب  دور باشن  هرگز نتوانسات 

et al ,2003:96) مرکز انریی جهان نمایش داده ش ه است  (2نقر  ن  در 

 

 
 (Mojtahedzadeh ,2002:284)بیضی استراتژیک انرژی جهان  -2نقشه 

 

کاهش ذخایر اثبات ش ه نفت و گاز متعارف در ميادی  عطيم و فوق عايم، حقيقتي است ک  هم اکنون 

بنابرای ، بحران انریی ب  ش     (Derakhshan ,2012:160نبازار جهاني نفت و گاز آن را پذیرفت  است 

های امروز جهان ب ل ش ه است  بحران انریی، ناشي از شو   يمت انریی فراگيری ب  مر   بيرتر دولت
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کن    يمت انریی از یخ سااو مصرف و از سوی اسات ک  ب  صاورت افزایش در  يمت انریی تجلي مي

 ت   رهگذر سبب تحولات شرار داده و از ایدیگر تولي  ناخالص داخلي و رش  ا تصادی را تحت تمثير  

دانيم علاوه بر نهادهای کار و سرمای ، انریی نيز ب  عنوان ی ي از عوام  گردد  زیرا همانطور ک  ميانریی مي

ای در رشاا  و توسااع  ا تصااادی ب  عنوان های ا تصاااد کلان مطر  بوده و جایگاه ویژهمهم تولي  در بحث

( 0ن نموداردر   (Emadzadeh et al ,2003:99نباش  ا تصادی یخ جامع  دارا مي هایبرآین  تمام فعاليت

بينيم ک  چطور سير صعودی پي ا را مي 1821-1880 غذایي از سال  مواد و ساوخت  يمت هایشااخص

ک  ب  دلي  افزایش  يمت انریی کرااورهای توسااع  نيافت  در تممي  انریی با مراا لات کرده اساات و ای 

 ن  باشروب  رو هستن  و بيرتری  خری اران ای  انریی کرورهای اروپایي و آمری ایي ميبسياری 
 

 
 (Source: IMF, 2016) 1022-1002 غذایی از سال  مواد و سوخت قیمت هایشاخص -3نمودار 

 

 بنابرای ، نياز رو ب  فزاین ه جهان امروز ب  منابع ج ی  انریی در بخش حم  و نق ، ی ي از مرااا لات

های گذشت ، تنها ب  اسااساي کراورهای توساع  یافت  و در حال توساع  اسات و ای  مر   همانن  ده 

  رو بکرورهای واردکنن ه نفت اختصاص ن ارد و حتي تولي  کنن گان بزرگ نفت با مر لات متع دی رو

رشاا  مصاارف ده  در حالي ک  رون  ميلادی نرااان مي 38و  08آمار و ار ام موجود در دو ده   هسااتن  

درصاا  کاهش داشاات  اساات اما در  0/18درصاا  و  218انریی در ک  جهان و اروپای غربي ب  ترتيب 

کراورهای در حال توساع  از جمل  هن  و چي ، ایران و سایر کرورهای از ای  دست اگر چني  پيرروی 
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ر و با بحران انریی د های فسيلي نخواهيم داشتای ن  چن ان دور منابع انریی ب  نام ساوختکنن  در آین ه

با ادام  ميزان مصرف  .(Sabermaash Eshghi & Mohseni ,2000:366نجهان روب  رو خواهيم شا  

کنوني انریی، ذخایر ذغال سااان  نفت و گاز زمي  تا چن ی  ده  دیگر پایان خواه  یافت  ب  همي  دلي  

ای نفتي هک  بتوان  جانرااي  سااوختای در جهان برای دسااتيابي ب  منابع ج ی  انریی تحقيقات گسااترده

های نو و تج ی پذیر مث  انریی رو بای  چاره ان یرااي نمایيم و انرییاز ای شااود، در حال انجام اساات  

ها ای از آنای را جانرااي  منابع تج ی پذیر کنيم و در هر زمين خورشااي ی، انریی بادی و انریی هساات 

و  های پا یاب  ک  راهي جز اساااتفاده از انرییجهان درمياساااتفااده بهين  داشااات  باشااايم  ب ی  ترتيب 

توان با خورشاااي ، جریان آ، زیسااات ن ارد  از ای  منابع ميتجا ی پذیر، برای جلوگيری از انه ام محيط

ها، باد، جزر و م  دریاها، حرارت درون پوسات  زمي ، فع  و انفعالات اتمي و مواد سوختي تولي  رودخان 

ب  هر روی زن گي و زن ه مان ن بر روی زمي   (Rahimi ,2003:1نها اشاره کرد  رو،شا ه ب  وسيل  مي

بستگي ب  وجود منابع انریی در آن است ک  در هر صورت بای  از آن ب  گون  درست استفاده نمود تا بتوان 

 زیست رسان  آن را برای آین گان حفظ کرد و کمتری  آسيب را ب  محيط

 بحران جنگل -4-5

ساااسااي در حفظ تعادل ها نقرااي مهم و اتری  منابع کره خاکي هسااتن  و عمل رد آنها مهمجنگ 

ها ی ي از مواهب باارزشاي است جنگ رو، از ای   (Velayati & Kadivar ,2006:55ناکولوییخ دارد 

 Adeliن ک  طبيعت در اختيار انسان  رار داده است  ارزش و اعتبار جنگ  در ابعاد مختلف،  اب  تمم  است

& Yakshshaki ,1975:6)   ،جنگ  از نار زیست محيطي، بيرتری  نقش را در تولي  اکسيژن بر ای  مبنا

شنزهای م اری را ب  مای ک  جنگ و جاذ، گااز کربنياخ دارد  ب  گون  ان  های  کره زمي  نامي هل  شااا 

منابع تج ی  شاااون ه، نفش تری  ها ب  عنوان ی ي از مهمجنگا   (Velayati & Kadivar ,2006:55ن

  (Zarakar et al ,2013:218ننماین  ها ایفا ميحياتي در اسااتمرار حيات و حفظ و پای اری زیساات بوم

ها ب  علت عمر  طولاني و تممي  ها هسااتن   آنها عنصاار اصاالي تراا ي  دهن ه جنگ درختان و درختچ 

ي ی ارتری  اکوسيستم در برابر فرارهای محيطبخش وسيعي از نياز غذایي و مح  زیست دیگر جان اران، پا

ها از مااهر زیبای جنگ   (Zare ,2004:3نان  غيرزنا ه از  بيا  تغييرات آ، و هوایي را ب  وجود آورده

یاب  و در تعيي  ثروتمن تری  کرورها و بهتری  شهرها نيز ها معنا ميخلقت هساتن  ک  طبيعت با وجود آن

 Rezvani & Hashemzadehنشااود تری  امتياز تلقي ميبهتری  و ضااروری، ب  عنوان هاوجود جنگ 
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 تری ای ب  جامع  انساني عرض  نموده و عم هجنگ  در طول تاریخ برار خ مات گسترده  (2013:133,

بر ای  اسا ، ح ود یخ سوم از مساحت کره   .آن، نقش ا تصاادی جنگ  برای اجتماعات براری است

کرور  08کرور مستق  جهان، تنها کمي بيرتر از  188 ه است، ولي ميان بيش از زمي  از جنگ  پوشي ه ش

ها در سطح کره زمي  ب  دلي  جنگ رو، از ای   (Zare Salmasi ,1995:43ندارای جنگ  طبيعي هساتن  

  (Velayati & Kadivar ,2006:55ن ان نابرابری آ، و هوا و ا ليم ب  صورت متفاوت توزیع یافت 

ها نياز تمام موجودات زن ه ساک  در خود از جمل  تری  زنجيره غذایي طي  رنها با ایجاد کام جنگ  

انساان را برآورده است  اما انسان بر خلاف دیگر جان اران، با توج  ب  توانایي ف ر و  وه ادرا  خود سعي 

ي د اختصاص ده  و حتکرده با دخ  و تصرف در چرخ  غذایي سهم بيرتری از تولي ات گياهان را ب  خو

خش اعام ان ، بطوری ک  بيان کردهده   ب پا را از ای  فراتر گذاشاات  ک  محيط و اکوساايسااتم را تغيير مي

سااطح ای  کره خاکي  ب  از ظهور انسااان پوشااي ه از جنگ  بوده، اما بع  از اسااتقرار انسااان، ب  علت 

است  ها ککاربری آن روز بروز از ساطح جنگ  برداری روز افزون انساان از چو، جنگ  و حتي تغييربهره

ی آخر  رن بيستم ميلادی، در حالي ب  پایان رسي  ک  جامع  برری ده   (Zare ,2004:3ن شودشا ه و مي

محيطي و خطرات آن بوده است  آلودگي هوا، فرسایش خا ، ب  شا ت، درگير مسا   و مر لات زیست

های شايری ، ب  صورت کابوسي برای شا ی  آ،، ب  ویژه آ، ها و مراتع، کاهش و آلودگينابودی جنگ 

های جهاني از  بي ت ها را وادار نموده تا با تراا ي  همایشاذهان عمومي، ب  ویژه دولت مردان درآم ه و آن

در اس اتلن (  00ندر تابستان  0آیي سران گروه ، یوهانسبورگ و گردهم رويدویانویرنراسات اسات هلم، 

ا  ب  عقي ه رادکليف بر اسان یراي کنن   چرا ک  زیسات و منابع ارزشامن  طبيعي چارهبرای حفظ محيط

ميلادی در کراورهای توسع  یافت  ناير آمری ا، یاپ  و برخي از کرورهای  08سانجي ک  در ده  یخ نار

زیساات ب  درصاا  پاسااخ دهن گان، اولویت حفاظت محيط 18اروپایي صااورت گرفت  اساات، بيش از 

از   (Velayati & Kadivar ,2006:54نان  ها را حتي بالاتر از رشاا  ا تصااادی دانساات خصااوص جنگ 

ای هسوزی سبب خسارت و آسيبسوزی است  آتشیساخ طبيعي آتشرتری  منابع ی ي از مهمرو، ای 

گردد، ولي دارای اثرات های مختلف جنگ  و جانوران وحري و اهلي و حتي انسان ميزیادی ب   سامت

در اینجا مناور از   (Rastad ,2009:56نها را نادی ه گرفت توان آنباش  ک  نميساودمن ی نيز مي مفي  و

ی ي از  ،  بر ای  مبنارودساااوزی مهيب اسااات ک  نوعي بحران ب  شااامار ميساااوزی جنگا  آتشآتش

   ه استشداده نمایش  (9ندر ش   شماره های ایالت کاليفرنيا را های ش   گرفت  در جنگ ساوزیآتش
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ا هزیرا  سمت بسياری از آن جنگ  ،ناپذیر استای  آتش ساوزی منجر ب  خسارات فراواني ش  ک  جبران

 فراهم آورده است ن منطق  و جهان در آها متع د از بي  رفت  و زمين  بحران را سوزیبر اثر آتش
 

 
 (Et al ,2014:18 Nellemann) آتش سوزی جنگل کالیفرنیا و بحران زیست محیطی -4شکل 

 

های تجویزی نکنترل شا ه( در بسياری از مناطق ساوزیهای طبيعي کنترل نرا ه و آتشساوزیآتش

های بورال و معت ل و سااایر ميليون ه تار از جنگ  2820افتن   برآورد شاا ه ک  ساااليان  جهان اتفاق مي

ميليون ه تار از ساااوانای  088 های هميراا  ساابزباراني و بيش ازميليون ه تار از جنگ  1808اراضااي، 

گيرن   ح ود سااوزی  رار ميهای تنخ مورد حمل  آتشاسااتوایي و نيم  اسااتوایي، درختزارها و جنگ 

 وسوزن  ک  ح ود نصف آن ب  دلي  تب ی  ب  اراضي جنگلي درصا  از بيوما  در مناطق اساتوایي مي08

افت   سوزان ن ها اتفاق ميتوساط انسان هاساوزیاساتفاده از چو، ساوخت اسات  بساياری از ای  آتش

بيوما  یخ فعاليت معمول در مناطق اسااتوایي و نيم  اسااتوایي اساات  در آفریقا در تمام طول سااال در 

خا  دو برابر کرب  جو و  شود  ميزان کرب  عاليبساياری از مناطق دیگر جهان در فص  خرخ انجام مي

های خرااا ي زمي  اسااات ودات زن ه روی اکوسااايساااتمدو تاا سااا  برابر کرب  موجود در برابر موج

های اخير در های علمي در سالساوزی و گروهاما م یریت آتش  (Gonzalezperez et al 2004:860,ن

و  23ها بای  بر بررسي وضعيت ا ليم در  رن ده  فعاليتو تحقيقات نراان ميایالات متح ه افزایش یافت  

ده  با رو نتایج نراااان ميبرداری و اطفای حریق متمرکز شاااود  از ای کااربری زمي ، چرای دام، بهره 18
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 تر ش ن هوا طولها و فرارسي ن زود هنگام تابستان و خرخش ن زودتر هوا در بهار و آ، ش ن برفگرم

  ک  کننساوزی زیاد شا ه و فرصات بيراتری برای افروزش خواه  داشت  محققان بيان ميفصا  آتش

کسي  اسبب تغيير در ترکيب جنگ  ش ه و همچني  از سوی دیگر سبب افزایش دیهای م رر سوزیآتش

تر ش ن ا ليم و افزایش مر لات اکساي  کرب  اضاافي در جو سابب گرمشاود ک  مق ار دیکرب  جو مي

ليم مواج  ها و تغيير ا اکنون با دو مر   اساسي تغيير جنگ   بنابرای  ما همشون سوزی ميناشاي از آتش

 ( Jensen et al 2006:78,نهستيم 

سازن ، تب ی  ب  سایر های طولاني برآورده ميها را در  رنها ک  نيازهای انسانمناطق وسايعي از جنگ 

( نرااان داده ک  1882ان   بررسااي منابع جنگلي جهان نفا و ها شاا ه و ب  شاا ت تخریب شاا هکاربری

های دنيا را در درصاا  از زمي  98ميليون ه تار بودن  ک  ح ود  9013،  1881 های جهان در سااالجنگ 

ميليون  1/20زدایي ميليون ه تار در سااال اساات  ميزان جنگ  -0/3ها برداشاانت   تغييرات نهایي در جنگ 

 اب   ميليون ه تار در سال 1/0ها ب  ان ازه کاریهای طبيعي و جنگ ه تار در ساال با ميزان توسع  جنگ 

( برآورد کرده است ک  1882ها در مناطق استوایي است  فا و نمقایس  نيست  بيرتری  مق ار کاهش جنگ 

اراضي  ها ب یاب   بر ای  مبنا تب ی  مساتقيم جنگ های اساتوا ي کاهش ميهر ساال یخ درصا  از جنگ 

 ( Bruinsma 2003:21,ن ای استها خيلي بيراتر از کرااورزی دورهکرااورزی دا مي یا ساایر کاربری

 شهرها، روی گسترش بي جمعيت، توسع  بخش کراورزی، فزاین ه رش  اثر در کرورها دراغلب متاسافان 

ی واسااط  ب  و کاهش یافت  هامناسااب جنگ  سااطح اصااولي، ریزیبرنام  فق ان و بردارانبهره ع م آگاهي

 بر علاوه شون ه، تج ی  طبيعي اسات  منابع  رارگرفت  خطرنابودی در طبيعي منابع وکيفي آن، تخریب کمي

گذارن    تاثير نيز انساني و زیست شهریمحيط بر دارن ، جانوری و گياهي زیساتمحيط بر ک  مثبتي تاثيرات

 سقف غبار ساليان  تا و گرد ای،در اتمسفر، مقابل  با افزایش گازهای گلخان  موجود کرب  اکسي  کاهش دی

 اتمساافر موجود در ساامي و معلق ذرات جذ، زمسااتان، و تابسااتان در هوا و آ، تع ی  ،ره تا در ت  18

 از درص ، 08 سقف تا اکسيژن تولي  و آ، ه ر رفت فرساایش خا  و از جلوگيری خا ، و گرد همچون

 شناسيجنگ  گروه تحقيقي ک  اخيرا  توساط پژوهرگران. باشان مي هاجنگ  محيطيزیسات منافع جمل 

ی اهای دنيا آین هصاورت پذیرفت  اسات نيز مای  ای  مطلب است ک  آین ه جنگ  آمری امریلن   دانراگاه

نابودی  سير از ایماهواره تصاویر ب  استناد مبهم و نگران کنن ه خواه  بود  در ای  تحقيقات پژوهراگران با

 .ان خبر داده ش مي تصور ای  از پيش آنچ  از بيش سرعتي بسيار با فيليسي  تا آمازون از اساتوایي هایجنگ 
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 درصاا  از 08 ای ک ماهواره  هاینقراا  روی محققان ای  از مطالعات حاصاا  هاییافت  رویترز، گزارش ب 

نابودی  ميزان 1888 تا 2338 هایسال ده  در فاصل دهن ت نران ميپوشش مي را جهان های استوایيجنگ 

 سال مربع( در هر کيلومتر هزار08ه تار ن ميليون 0 با برابرخالص  ب  طور کراورها ای  در هاجنگ  ساالان 

 ب  درص ی11 افزایري با 1828 تا 1888 هایفاصل  سال در هاجنگ  ای  نابودی در صورتي ک  نرخ اسات

تخریب  ميزان بيرااتری  مطالع  ای  بر اسااا   ساا سااال  هر مربع( در کيلومتر هزار10ه تارن ميليون 180

ه تار  هزار 088و  یخ ميليون با برابر آن ميزان گرفت  ک  صاااورت آمری ای لاتي  در هاجنگ  خاالص

 با تخریب نيز برزی  کرور  .است گرفت  صورت 1888 تا38 ده  فاصل  در ک  مربع( است کيلومتر هزار20ن

 منطق   اساات گرفت   رار کرااورها نخساات ای  رتب  مربع( در کيلومتر هزار 1ه تار ن هزار 188 سااالان 

  رار دوم مربع( درجایگاه کيلومتر هزار0ه تار ن هزار 088 تخریب سااالان  با نيز آساايا اسااتوایي کرااورهای

رس  ان  ک  ب  نار ميگرفت   رار دست  در ای  فيليسي  نيز و تایلن  کامبوج، مالزی، ان ونزی، کراورهای  دارن 

خریب تبنابرای ،   بحران جنگ  مواج  شود ج ی ب  نامهای آتي برار با بحراني با ادام  ای  روی  در ساال

ای هتری  جنگ  باراني جهان طي دو ساال گذشت  برای دومي  بار ب  بالاتری  ح  خود رسي   جنگ بزرگ

رر، بيرتری  های باستقرار یافت  در خاورميان  و آفریقا، از جمل  در ایران زمي  با توج  ب  استقرار اولي  نس 

های گسااترده و وساايع، کویر و ان ، ب  طوری ک  در حال حاضاار چيزی جز بيابانتغييرات را متحم  شاا ه

منابع طبيعي تج ی  ، بر ای  مبنا  (Zare ,2004:3نانا کي جنگ  و مرتع چيز دیگری با ي نمان ه اسااات 

ها بخش مهمي از آن هساتن ، در حقيقت از ارکان اصلي توسع  پای ار در هر کروری ب  شاون ه ک  جنگ 

ای خر ي هرون   چرا ک  اکوسيستم جنگلي پای ارتری  شرایط زیست محيطي در ميان اکوسيستمميشمار 

ای هآورد  چرا ک  اکوسايساتم جنگلي پای ارتری  شرایط زیست محيطي در ميان اکوسيستمرا ب  وجود مي

ک  خ اون  آن  منابع طبيعي تج ی  شون ه، ثروتي استرو، از ای  ( 9همان، ن آوردخرا ي را ب  وجود مي

ها در زمي  ب  ودیعت نهاد، تا با ب ارگيری من ی انساااانرا با  عنوان اماانتي ماانا گار و گرانبها برای بهره

 Rezvani & Hashemzadehنفراهم گردد  هاح يمان  و حفظ آن، بساتر رش  و توسع  و تعالي انسان

ا همعيت انساني فرآین  تخریب جنگ های علمي برر و افزایش جدر  رون اخير با پيررفت (2013:126,

الي،  حطي، هایي مانن : خر سش ت بيرتری ب  خود گرفت  است، ب  نحوی ک  زن گي برر با بروز پ ی ه

سايلابهای نابود کنن ه و تغييرات آ، و هوایي در معرض خطر  رار گرفت  اسات  لذا بای  هر چ  سریعتر با 

ا را هها و درخت اریران مافات گذشااتگان کرده و سااطح جنگ ها ا  ام ب  جبجلوگيری از نابودی جنگ 
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های انجام شاا ه، معضاا  و خطرات با ای  وجود، علي رغم تمام کوشااش  (Zare ,2004:3نافزایش داد 

کن  و تا زماني ک  برر در نحوه برخور خود با زیسات محيطي همچنان زن گي جوامع انساني را ته ی  مي

ي ک  منجر عوامل (0نبر ای  اسا  در ش    ن ن ، ای  خطر با ي خواه  مان  طبيعت تج ی  نار اسااسي 

  ایم ب  نابودی و بحران جنگ  در جهان ش ه است را ترسيم نموده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 حران شهرهای ناپایدارب -4-2

النهری  و شهرهای اروپایي، تنها انقلابي در زمين  تامي  معاش نبود بل   در ارتباب انقلا، شاهری در بي 

ای را ب  وجود آورد و زمين  گساترش شهر و شهرنريني را در زیسات او تغيرات پای ميان انساان و محيط 

در   (Janparvar & ghorbani sepehr ,2018:27نای از زمان در نقاب مختلف جهان منجر شاا  دوره

 رن بيسات و ی م، جمعيت جهان با سرعت هر چ  بيرتر رو ب  افزایش است و هم زمان با آن شهرنريني 

تری  دوران خود را آغاز کرده اسااات  در آغاز ای   رن، جمعيت جهان از مرز شاااش تری  و انبوهمتراکم 

ميليارد نفر فراتر رفت  و هر چ  بيراتر در نقاب شاهری متمرکز ش ه است  ای  در حالي است ک  ای  رون ، 

 

 

 عوامل موثر بر تشدید بحران جنگل در جهان  -5شکل 
 

عوامل موثر بر 

 بحران جنگل

 انفجار جمعیت

 فقر

 کم توجهی و ناآگاهی

 آتش سوزی

مدیریت نافرهیخته و 

 نیمه فرهیخته

بهره برداری بی رویه 

 از جنگل
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درص   38یخ ب  ساهم برابری ميان کراورهای در حال توساع  و توساع  یافت  را شام  نر ه و تقریبا  نزد

 ( habital-Un 2003:25,ن جمعيت شهرنري  ب  مناطق شهری کرورهای در حال توسع  تعلق دارد
 

 رشد جمعیت جهان و زمان دو برابر شدن آن  -2جدول 
 زمان دو برابر شدن برآورد جمعیت جان سال

   ميليون نفر 108 نق م( 0888

 سال 3108 ميليون نفر 088 م 2108

 سال 188 ميليارد نفر 2 م 2008

 سال 08 ميليارد نفر 1 م 2398

 سال 00 ميليارد نفر 0 م 2310

 سال 08 ميليارد نفر 0 م 1820

 (Janparvar & ghorbani sepehr ,2018:27) 
 

ی ب  اهای اخير و تمرکز و فرار نقط وا عيت ای  اسات ک  افزایش چرامگير جمعيت شهری در سال

های شهری در پي زیست پيام های زیان باری برای محيطزن گي ضا  محيطهای همراه گساترش شايوه

گون  رشا  شهرنريني بحران آفری  بوده و هر اری برای ناپای اری شهرنريني ب  داشات  اسات  ت اوم ای 

زیسات شهرها و وخيم ش ن مر   رون  انحطاب محيط ،بنابرای   (Sarafi ,2002:3ن روال کنوني اسات

ر شاهرها است و ظرفيت ارا   زن گي پای ار و باثبات برای مردم ب  ویژه فقرا در شهرهای بسايار بحراني د

در رون  جهاني، جمعيت شهری رو ب  افزایش گذاشت  است  ناپای ار بسايار مح ود ش ه است  بر ای  مبنا،

ی  بيستم، ا ک  با بالا بودن ساهم کراورهای در حال توساع  از ای  رشا ، ب  ویژه در چن  ده  پایاني  رن

  ها ب  همراه داشت  استان  ک  پيام های مختلفي را برای آنکراورها با شاهری شا ن شتابان روب  رو ش ه

یخ پيام  عم ه م یریتي در ای  کراورها همانا پيرايني گرفت  رشا  شهری بر توسع  و در نتيج  انباشت 

ای ک  م یریت محلي و ملي، گون  ای از مرا لات و معضالات ناشي از ای  رش  شتابان است  بمجموع 

ها را ن ارد  بنابرای  فقر، بي اری، مس   ناب  هنجار تمهي ات مالي، فني و م یریتي لازم جهت ح  و رفع آن

 عم ه بسياری از شهرهای بزرگ در ی ی ي از پيام های اصلي ای  رش ، ب  ویژگيو کم برخوردار ب  مثاب 

الب های کالب ی فقر در  ساات و ب  بياني دیگر عينيت یافت  جنب کرااورهای در حال توسااع  ب ل شاا ه ا

ای نامطلو، از زن گي شهری نمایان گرت  است های فقرنراي  و اسا ان غير رسامي ب  عنوان جنب محل 

  (Janparvar & ghorbani sepehr ,2018:27ن
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 جمعیت شهری جهان در مقاطع مختلف  -1 جدول
 1020 1000 2550 2590 2550 هانام قاره ردیف

 080 130 189 00 91 آفریقا 2

 2100 2919 2822 000 190 آسيا 1

 010 930 920 219 18 آمری ای لاتي  و کارا يب 9

 013 011 083 022 111 اروپا 0

 100 103 120 212 228 آمری ای شمالي 0

 10 11 23 20 0 ا يانوسي  1

 9010 1000 1112 2913 191 جهان 1
 

(,2007:7 Watch InstituteWorld ) 
 

های تولي ی از سوی دیگر رو امروزه رشا  ساریع شاهر نريني از یخ سو و مح ودیت ظرفيتاز ای 

رای ساااخت و بای در کرااورهای جهان شاا ه اساات  کمبود زمي  مناسااب عام  بروز مراا لات ع ی ه

 و کالب ی نامطلو،، های نامناساب در بخش غير رسامي و حاشي  شهرها ش ه است  شرایط فيزی يسااز

کمبود خ مات اولي  زیربنایي، محيط زیست آلوده و غيربه اشتي، فق ان آسایش و امنيت از ویژگي مرتر  

ها اسات  ب  علاوه تراکم بالای جمعيت، ساطح پایي  آموزش، درص  بالای بي بيراتر ای  گون  سا ونتگاه

يان افزای   در ای  م اری هر چ  بيرتر شرایط ميی رواني ب  پيچي گي و ناپایهاسوادی، بي اری و ناهنجاری

های غيررسامي بر منطق  و شهر است  در وا ع اگر چ  حاشي  ن ت  ظریف و حا ز اهميت تمثير سا ونتگاه

  اما تمثير و فرهنگي است اجتماعي ،فضایي، ناشي از ساختار ناهنجار ا تصادی -نريني خود معلولي کالب ی

يار عميق بس عاد مختلف نا تصاادی، ساياسي، اجتماعي، فرهنگي و حتي کالب ی(آن بر منطق  و شاهر در اب

ک   یای از نواحي مس وني از پي رهاسات  ترا ی  ج ایي فضاایي محلات شاهر و گسست کالب ی پاره

اجتماعي ساکنان، جلوگيری از رش  محلات مرف  یا متوسط در جهت  -شاهر و تمثير آن بر هویت فرهنگي

ی انري  ناز طریق کاهش  يمت و اعتبار محلات مجاور و   (، انزوای اجتماعي و سياسي پارهمحلات حاشي 

ها، از جمل  ای  تمثيرات هستن  ک  هر یخ ب  تنهایي ته ی ی ج ی برای ها در ای  گون  سا ونتگاهاز گروه

غيررسمي های توان گفت س ونتگاهمي در نهایتشاون  پای اری و انساجام جامع  شاهری محساو، مي

 توجهي ب  ابعاد وسيع و آثار منفي وشون  ک  در صورت بيی شاهری محسو، ميای ناپای ار کنن هپ ی ه

  (Alavi ,2012:72ن توانن  ن  تنها ناام شهری بل   حاکميت کرور را ب  مخاطره بين ازن ها ميمخر، آن



 های جغرافيای سياسي                                 شماره سوممجلّة پژوهش                                              200

 

  ناام ان  کای روب  رو ش هار گستردههای بسايتوان گفت ک  شاهرها در  رن حاضار با بحرانمي ،بنابرای 

شاهری و م یریت شهری را مخت  و شهر با بحران و ناپای اری روب  رو کرده است ک  ای  ناپای اری منجر 

واه  ور خب  مخت  شا ن زن گي شهری و شهرنريني خواه  ش  و توسع  پای ار شهرها را با مر   رو ب 

 ساخت 

 نتیجه گیریبحث و  -5

های اخير نرااان دهن ه آن اساات ک  فضاااهای تحولات و تغييرات صااورت گرفت  در طي ده جریان 

ان   ای  های گسااترده شاا ههای مختلف محلي تا جهاني ب  شاا ت دچار دگرگونيجغرافيایي در مقيا 

تلفي های مخفضاهای جغرافيایي و یا ب  صورت کلي جهان را با بحرانهای مختلف ها ب  صورتدگرگوني

های نوظهور و رو ب  گسااترش ک  با امنيت جوامع در شااناخت و م یریت ای  بحرانج  کرده اساات  موا

های مختلف نيازمن  دارا بودن و در پيش گرفت  نگرش امنيت پژوهان  ارتباب مسااتقيم اساات ب  صااورت

های اخير ی ي از اسااات  دارا بودن ای  نگرش یعني نگرش امنيات پژوهاانا  با  مساااا ا  در طي دها 

هایي اساات ک  جوامع علمي و عملي بای  ب  سااوی آن پيش برون  تا از ای  طریق مسااا   و روریتضاا

هایي کاهش داده و م یریت کنن   در راستای دستيابي ب  ای  مهم گام اولي  رو را ب  صورتهای پيشبحران

ی  مبنا، در تحقيق ای اسات ک  جوامع در طي  رن حاضر با آن مواج  هستن   بر اهای پای شاناخت بحران

های پيش روی جوامع انساني را ب  صورت کلي مورد بحث و حاضر تلاش ش ه است ک  مهمتری  بحران

بررسااي و تحلي   رار ده  و گام اولي  یعني شااناخت برای ورود ب  مباحث امنيت پژوهان  را فراهم آورد  

اگر چ  جوامع دهن ه است ک  های صاورت گرفت  از ساوی نویسان گان در منابع مختلف نراان بررساي

تری  های متع دی از جمل  جن ، تغييرات ا ليمي، تروریسم و غيره مواج  هستن  اما مهمامروزی با بحران

ای در های مختلف جایگاه برجسااات ب  صاااورتروی جوامع براااری ک  های پيشتری  بحرانایو پاای 

تغييرات ، شام  شش بحران است ک  عبارتن  از: باشن دارا مي هاآني جهت ساامان هي یجغرافيافضااهای 

 و شهرهای پای ار   جنگ آ،، انریی، ا ليمي، غذا، 

آ، و  رييغدر  ت یک  برا یي ردهایاشاره ش ، رو های تحقيقیافت ک  در گون  همان: بحران تغيير ا ليم

با  سااا یدر مقا  يزمک  جوّ  کنن يآغاز م قتيحق  یبا ا رون يکار مب  يالملل يب یای مسااائل منزل هوا با 

زمان  خیم ان و در  خیدر  ایگلخان  ی  انترار گازهاشاناسا ينم یمرز چيدر جهان، ه يمل یهادولت

رار ک  در انت یيهاداشات  باشن   آن  هيچيپ ایوهيشادر فضاا و زمان ب  ایگساترده یام هايمم   اسات پ
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واهن  مسئل  متضرر خ  یا یام هاياز پ ان ن اشت  ينقر چيه يو حت ان  اريبسا ينقرا ایگلخان  یگازها

 یاانترار گازه یهساتن  ک  کمتر سازاوار سارزنش نبرا يافراد، اشاخاصا  یرتریپذبيشا  و معمولا  آسا

است  يمسئل  از منبع خی تیریم  یرن هيمنار، دربرگ  یآ، و هوا از ا رييتغ تیری( هساتن   م ایگلخان 

گون  ک  شایست  و بایست  است م یریت نرود پيام های و اگر آن شوديم یه ارصاورت مراتر  نگک  ب 

 ای ن  چن ان دور ب  همراه خواه  داشتتزیر را در آین ه

سال آین ه بای  دو برابر  98ميليارد نفر در طي  9تولي  مواد غذایي، برای پاساخگویي ب  نيازهای اضافي 

وری کراورزی در نواحي م اری و جنب هوا موجبِ کاهش بهرهشاود  برآورد ش ه است ک  تغيير آ، و 

 شود  2م اری

سااوم جمعيت جهان در معرض خطر کمبود آ،  رار دارن   جمعيت در معرض خطر کمبود آ، یخ

سال آین ه بيرتر از دو برابر خواه  ش   برآورد ش ه است ک  تغيير آ، و هوا دسترسي ب  آ، را در  98در 

 خرخ و نيم  خرخ کاهش ده  بسياری از نواحي 

ر شود تقاضای چو، دبيني ميسوم جمعيت جهان است  پيشسوخت چو، منبع اصلي سوخت یخ

ا را با هسااوزی، م یریت جنگ دلي  افزایش آفات و آتشسااال آین ه دو برابر شااود  تغيير آ، و هوا ب  08

 کن  مر   مواج  مي

سال آین ه  98حال توسع  طي قاضای برق در کرورهای درميليارد نفر ب ون برق هساتن   ت 281امروزه 

های فسيلي موجبِ تر ی  تغيير آ، و هوا خواه  برابر افزایش خواه  یافت  تولي  برق از سوخت 0تا  9

 ش 

افزایش  يمت مواد غذایي در جهان ب  ی ي از توان اذعان نمود، های تحقيق ميبر پای  یافت بحران غاذا: 

و  های صورت گرفت ، افزایش جمعيتبر اسا  پيش بيني  در ا تصاد جهان ب ل ش ه است های تازهبحران

های آتي ب  رش  تقاضای غذا منجر همچني  افزایش رشا  ا تصاادی کراورهای در حال توساع  در ده 

یاب ، بل   از لحاظ ماهيتي هم دچار خواها  شااا   علااوه بر ای ، تقاضاااای جهاني غذا ن  تنها افزایش مي

بر ای  اسا  دلي  اصلي ای  بحران غذا و گرسنگي، ش اف ا تصادی عايمي غييرات عم ه خواه  شا   ت

و راسات ک  ميان کراورهای صنعتي و توسع  یافت  و کرورهای فقير و در حال توسع ، وجود دارد از ای 

تر عميقهای مختلف ب  خصوص کراورزی، در حال آوری در عرص ای  ش اف با وجود رش  شتابان ف 

                                                           
1. Tropics and Sub-tropics 
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های ا تصادی و سياسي حاکم بر کرورهای فقير است ک  شا ن است همچني  دلي  دیگر، ناکارآم ی ناام

شود  اما در چن  سال اخير، عام  مهم دیگری ب  یافت  ميافتادگي ای  کرورها از جهان توسع موجب عقب

یخ و حسا  مث  ذرت برای بحران غذایي در جهان دام  زده اسات و آن اساتفاده از محصولات استراتژ

تر رماست  بر ای  مبنا، تغيير ا ليم و ب  واسط  آن گ« اتانول»و یا « بيوفول»تولي  سوخت خودروها موسوم ب  

  های فسيلي، بشا ن کره زمي ، باعث شا ه اسات ک  تع ادی از کرورها برای کاهش استفاده از سوخت

از کارشناسان  2ی آورن   بر ای  اسا  یان زیگلراساتفاده از محصاولات کرااورزی برای تهي  سوخت رو

لي  ها، جنایت عتری  مواد غذایي را ب  سااوخت ماشااي ایبرجساات  سااازمان مل  متح ، تب ی  ی ي از پای 

های جهاني هر پنج ثاني  یخ براریت خوان ه اسات  ب  هر روی طبق آمارهای اعلام شا ه توساط سازمان

  ای  ب ان معنااست ک  با خوان ن ای  جمل  و ميردی ناشاي از گرسانگي ميهاکود  در اثر ابتلا ب  بيماری

اتمام آت، زن گي یخ کود  دیگر نيز ب  پایان رساي ه اسات، ب  همي  سادگي ای  است دنيایي ک  در آن، 

ها در ساراسر جهان بيرتر است  ای  همان مرگ و مير ناشاي از گرسانگي، از مرگ و مير ناشاي از جن 

اسات ک  سخنگوی سازمان مل  برای ای  ک  مورد بحران غذایي در جهان هر ار « ر سا وتساونامي د»

 ده ، از آن سخ  گفت 

آ، آشامي ني خرخ ب  ان ازه کافي بحران آ،: در عصار حاضار ب  ویژه در کرورهای خرخ و نيم 

های ب  صورت چالشای است ک  موضوعات تازهرو آ، و تممي  آن از جمل  از ای مورد نياز وجود ن ارد  

 ک  ای  مسئل  یخ نگراني جهاني استبا توج  ب  ای عم ه فراروی انسان در  رن حاضر است  بر ای  مبنا، 

ها حق استفاده از ای  منبع جغرافيایي ک  هم  انسااناما، هيچ ساازمان جهاني ب  شايوه برابری جویان  و ای 

توان اذعان نمود ک  مي در ای  ميانان   ان جهاني دسااات نزدهان  و ب  رفع ای  بحر  رت را دارن ، برنيام ه

های مهم  رن بيست و ی م خواه  بود و در ميان مناطقي ناير خاورميان  در کنار بحران آ، ی ي از چالش

جن   توان گفت ک های بروز منازع  اسات  بر ای  مبنا ميتری  زمين اختلافات تاریخي، مسائل  آ، از مهم

 آ، خواه  بود  يیابي ب  منبع جغرافيای  بر سر دستآین ه، جن

افت  طي یتوان ب  آن اشااره نمود ک  هر چن  کرورهای توسع های تحقيق ميانریی: بر پای  یافت بحران 

جویي و افزایش های ماهران  صرف توان شا ت انریی را با  بول ت نيخان  ک  ميهای اخير نراان دادهده 

یافت ، ش ت و ميزان استفاده از انریی همچنان انریی کاهش داد  اما در کرورهای توسع کارا ي در مصرف 

                                                           
1. Jean Ziegler 
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نتي در   یم و سهای بالاسات و ب  دلي  مرا لات سااختاری، علمي و ت ني ي از جمل  استفاده از فناوری

اعث بجویي انریی در فرآین های مختلف توزیع و مصرف ن ارد و ای  مسئل  ای  کراورها، ام ان صارف 

رشا  روزافزون مصارف انریی در کراورهای در حال توساع  نسابت ب  کرورهای توسع  یافت  گردی ه 

های آورد و جهان با کمبود انرییگيری بحران انریی را در آین ه فراهم مياسااات  همي  امر زمين  شااا  

ا چالري ج ی پي ا کنن  بهای نوی  دسترسي ان  ب  انرییگردد و کرورهایي ک  نتوانست فسيلي روب  رو مي

گردن   ب  هر روی با ادام  ميزان مصاارف کنوني انریی، ذخایر ذغال ساان  نفت و گاز زمي  تا مواج  مي

و و های نانرییب  رو تمام کرورهای جهان نيازمن  آن هستن  تا چن ی  ده  دیگر پایان خواه  یافت از ای 

ای را جانري  منابع تج ی پذیر کنن  و در هر نریی هست تج ی پذیر مث  انریی خورشي ی، انریی بادی و ا

 ها استفاده بهين  داشت  باشن  ای از آنزمين 

های تحقيق ک  ب  موضاااوع بحران جنگ  پرداخت  شااا ه بر پای  مطالب موجود در یافت بحران جنگ : 

یگر هيچ دشت  باش ، توان اینگون  بحث و تحلي  نمود ک  اگر جنگلي در آین ه برریت وجود ن ااسات مي

اکساااي  کرب  تمام کره زمي  را در بر های گياهي و جانوری نخواه  بود و گاز دیتنوع زیساااتي و گونا 

وانن  ها بتان از زیبایي ک  انسانهيچ چرم ک ای دیگر اکسايژني وجود نخواهن  داشات، و خواه  گرفت و 

ها بر انخود انس ای است ک ای  بزرگتری  لطم  او ات تفریحي خود را در آنجا سسری کنن ، نخواه  بود و

های مهم دنيا، جنگ  آمازون ک  نيمي از اکسيژن جو ان   ب  هر روی ی ي از جنگ آین ه خود وارد سااخت 

 22اه  ش  یآيدر جهان ب  حساا، م یيجنگ  اساتوا  یک   لب بزرگترکن   ای  جنگ  زمي  را تولي  مي

( بوده است ک  1820ن یلاديم یتا اکتبر سال جار  یدر فاصال  یانو يجنگل یساوزمورد آتش 220هزار و 

ها هنوز ارزش ای  با ای  اوصاف انسان داشت  است  یدرص  01 شینسابت ب  دوره مرااب  ساال  ب  افزا

رست ان  و از ای  منبع با ارزش استفاده دگون  ک  شاایست  و بایست  است در  ن ردهمنبع جغرافيایي را آن

نماین  و ای  اساتفاده نادرسات از ای  منبع جغرافيایي در کراورهای درحال توسع  ب  ویژه کرورهای مين

نن  کشود و با  طع درختارن سوخت، وسای  مورد نياز خود را تممي  ميخاورميان  و آسيایي بيرتر دی ه مي

نابود کرده و ب  جای آن ها را و همچني  در کراااورماان ایران با  دلي  وجود م یریت ددمنراااان ، جنگ 

ان   در نهایت ای  عوام  منجر ب  بحران جنگ  در هایي ایجاد کردههای بلن  مرتب  ساخت  و خيابانساختمان

جهان گرات  اسات ک  ته ی ی برای آین ه براریت است  در ک  ای  ن ت  مهم را بای  ذکر کرد، زماني ک  

شاااود ن  تنها تمثير منفي در آن نقط  از جهان ه ميای از جهان  طع و ساااوزان یاخ درخات در یخ نقط 



 های جغرافيای سياسي                                 شماره سوممجلّة پژوهش                                              211

 

تمثيرگذار بوده و جهان را تحت تمثير خود  رار  همان یخ درخت در بط  هساااتي نابودی گذارد بل  نمي

 ر ها، جهاني فداده اساات و بر ای  مبنا بهتر اساات در حي  نابودی منابع جغرافيایي   رت از جمل  جنگ 

  آن بيان یريم کنيم و ب  تمثيرات جهاني 

شهرها از   توان اینگون  گفت کهای تحقيق ميبر پای  مطالب بيان ش ه در یافت بحران شهرهای ناپای ار: 

لي های اصهای اخير ب  کانونجمل  فضااهای جغرافيایي هستن  ک  در طي تحولات صورت گرفت  در ده 

ی نسبت ب  ترآفریني و بازیگری گستردهحضاور و تجمع جمعيت تب ی  ش ه است و از سوی دیگر نقش

 سااز برخي مسا   و مر لات دران   ای  افزایش جمعيت و گساترش فضاایي زمين گذشات  کساب کرده

های مختلف سامان هي شهرها بوده است  ای  مسا   و مر لات ب  صورتفضاای شهرها ب  ویژه در کلان

ع التي اجتماعي، ثر بياان   در ميان ای  عوام  مو برنام  ریزی فضاااهای شااهری را با مراا   مواج  کرده

  دهي ب  نيازهای اساسي مردم و غيرهها، ع م پاسخع التي جغرافيایي، تسالط گروه خاص بر ساایر گروهبي

در فضای شهرها را  هایي در شاهرها ش ه و بحراننابرابریهای مختلف زمين  ایجاد و توساع  ب  صاورت

شهری خواه  بود، و جمعيت زیادی ب  شهرها آین ه زن گي جوامع انساني  روی ب  هر فراهم آورده است 

رو خواهن  شاا  و شهرها ب  مهاجرت خواهن  کرد، بر ای  اساا  م یریت شاهرها با چالش عايمي روب 

 سامان تب ی  خواهن  ش  هایي بيم ان

ا در سطو  و فضاهای های جوامع انسااني رها در  رن حاضار پای  مساا   و چالشای  شاش بحران

ها در ها و ب  بياني دیگر سااایر بحرانها، نزاعدهي ب  کراام شساااز شاا  مختلف فراهم آورده و زمين 

ای دهها در تعام  و کنش متقاب  گسترشون   بای  توج  داشت ک  ای  بحرانفضاهای جغرافيای مختلف مي

در مجموع بای    (1نشاا    پذیرن ی  یگر تمثير ميبا ی  یگر  رار داشاات  و بر ی  یگر تمثيرگذاشاات  و از 

م ک  ای  رن بيساات و ی های پای گفت ک  اگر امنيت پژوهي ب  عنوان حوزه مطالعاتي ویژه در زمين  بحران

  دهن  بتوان  زمين  سااامان هي بهينهای مختلف فضااای جغرافيایي را تحت تمثير خود  رار ميب  صااورت

ت  هایي برای گفت  داشای حرفهای پای های مختلف در عرص   بتوان  ب  صورتفضاها را فراهم آورد بای

توان  گام اولي  حرکت در جهت دستيابي ب  ه ف ای ميبر ای  مبنا، شاناخت ای  شاش بحران پای باشا   

 ای ش   دهن ه حوزه مطالعات امنيت پژوهي باش   پای 
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