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 چکیده

. اثرات تغيير اقليم منجر است يمياقل راتييو تغ يجهان شیامروز گرما محيطيزیست دیتهد ترینبزرگ

جهواني  ثبواتيبيو در خصوو  منواب   هاتنشفقر، بيکاری و مهاجرت،  ،بيماری کمبود آب و غذا، به

و  توسوۀة پایودارآن بور  تأثيرتحليل اثرات تغيير اقليم در کشور و  ،. هدف از انجام این پژوهششودمي

پژوهش شامل  جامۀة آماری. استتحليلي با روش پيمایشي -. این مقاله از نوع توصيفياستژئوپليتيک 

و  استو پدافند غير عامل  زیستمحيطهواشناسي،  هایسازمانو متخصصين شاغل در  نظرانصاحب

و ژئوپليتيک طراحوي و در بوين آنهوا  توسۀة پایداراثرات تغيير اقليم،  هایشاخصپرسشنامه بر اساس 

روایي آن، با اسوتفاده از  پایایي و گيریاندازهشد و پس از  یآورجم پرسشنامه  07تۀداد  .توزی  گردید

اثرات تغيير اقليم با  ،هایافتهتحقيق اثبات گردید. بر اساس  ة( و تۀيين الگوی مناسب، فرضيplsّ) افزارنرم

در تووان ژئووپليتيکي  توسۀة پایدارو مۀکوس دارد و همچنين کاهش روند  رابطة مۀنادار توسۀة پایدار

تغيير اقليم بر ژئوپليتيک نقش  تأثيردر  توسۀة پایدارکاهش  ایتدرنهمنفي و مۀناداری دارد و  تأثيرکشور 

تغيير اقليم  تأثيرگذارپارامترهای  بندیبه اولویّت «فریدمن ایمقایسهآزمون » وسيلةبهسپس  .ميانجي دارد

 ساليخشک -2اجتماعي  یهایناهنجارفقر و  -8از  اندعبارتکه به ترتيب  شد در ژئوپليتيک پرداخته

از جملوه آبخيوزداری و اسوتفاده از  مؤثر یهاروشبر لزوم اجرای  هاشنهاديپقسمت در  هاجرت.م - 0

شوده  ديوتأکاقليم  تغييراثرات برای سازگاری با  یاگلخانهپاک جهت کاهش انتشار گازهای  یهایانرژ

 .است

 .یاانهگلخ گازهای، کيتيژئوپل ،توسۀة پایدارجهاني،  شیگرما تغيير اقليم، واژگان کلیدی:
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 مهمقدّ. 1

که  یاگونهبه انساني را دچار چالش کرد؛ وام بيست ج پایاني سدة یهادههاز  محيطيزیستتهدیدات 

تغييورات » .قورار دادو خطور تهدیود  در مۀرضانساني را  مجام گذشت و بنياد  کشورهاآن از مرز  گسترة

 آنچهبا  يشناسنيزم یهادورهدر  وهواآب دگرگوني علل .روديماین تهدیدات به شمار  از جملة 8«اقليمي

 گذشته یيِوهواآب یهايدگرگون ریشه و بنياد همة .تفاوتي بنيادین دارد است، روروبهبا آن زمين  اکنونهم

 .اسوت خواکي آن در این کرة عملکردانسان و  ،وهواآب یامروز یهايدگرگون سازنهيزماما  ،طبيۀي بودند

اقتصوادی بوا  ،متفاوت از تهدیدات نظامي چراکه ،گردديبرمبه وجه ساختاری آن  تهدیدات اقليمي اهمّيّت

از سووی  .بر جای خواهد گذاشوت یترقيعمسلامت روان و فيزیک انسان ارتباط دارند و پيامدهای بسيار 

 افوزایش هواآننسبت به  هاينگرانهمگام با تشدید  محيطيزیستآگاهي از مسائل اقليمي  کهدرحالي ،دیگر

کشوور  .(Buzan et al, 2013: 106) شودمي ترسختدرک موضوعات مزبور از هر زمان دیگری  ،ابدیيم

هموواره در مۀورض پيامودهای ناشوي از  ،به موقۀيت جغرافيایي خوود توجّهتاریخي و با  صورتبهایران 

منواب  آبوي  چهارمکی قرارگيری ایران در کمربند بياباني زمين و برخورداری از .تغييرات اقليمي بوده است

اسوت به ابۀاد مختلف تغييرات اقليموي در ایوران را آشوکار کورده  توجّهلزوم  (سطحي یهاآببارش و )

(Kaviyani Rad et al, 2017: 75) . طوربوهقودرت،  یايودر جغراف یيوهواآب راتييتغ یامدهاي، پدرواق 

 يمياقل راتييتغ فی. تۀرپردازديمختلف در سطوح م يشناختتيو جمۀ ياسيس ،یبه عوامل اقتصاد ریناگز

انطبوا   یهوایاسوتراتژو  طيمح تأثيرمانند  ات،يممکن است از جمله خصوص  يوس یيايجغراف طیدر شرا

 ,Hommel& Murphy) مداخله و تۀامل، پنهان شوود گریدر سطوح د گرانی، جوام  و بازهاخانوادهافراد، 

2013). 

 لهبیان مسأ .2

 ،کمبود منواب  آبوي و تخریوب کشواورزی ،ساليخشکاز جمله  وهواآبتغييرات پيامدهای گوناگون 

بر روی موردم فقيور و  منفي آن تأثيرات ندر حال افزایش است و بيشتری سرعتبه.. .بيکاری و مهاجرت و

 .مسوتننا نيسوت قاعودهایوران نيوز از ایون  کشور .است توسۀهدرحالو کشورهای  اطراف جهان یاهيحاش

                                                      

1  . Climate Change 
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 متأثرسطوح متفاوتي از مدیریت فضا را  ،خود يچندوجهپيچيده و  تأثيراتقليمي به دليل ابۀاد و تغييرات ا

فضا و سرزمين محسوب  ی در راستای مدیریت بهينةیکي از موان  جدّ ،و عدم شناخت جام  آن دسازمي

 ،تواریخي ظ سوابقةشناسایي کرد که به لحوا توانميدی را نواحي متۀدّ ،فضای جغرافيایي ایران در .شودمي

اثرات مخرب تغييرات  .در آن رخ داده است ایمنطقهي ي و حتّتغييرات اقليمي در آن در مقياس ملّ تأثيرات

و  ریزیبرناموهاسوت و غفلوت از  تأثيرگوذاراجتماعي و اکولوژیکي کشور بسيار  ،اقليمي در ابۀاد اقتصادی

شرایط ژئوپليتيک کشوور خواهود  توجّهرا با  یریاپذنجبرانعوارض  ،اقشار مربوط با این پدیده سازیآگاه

ع بوه فضواهای اقليموي متنووّ توجّهاز جمله سازگاری اقليمي با -راهکارهای مقابله با اثرات مخرب  .داشت

 توسوۀة پایودارهمچنين اثرات منفي این تغييورات بور  .سزایي دارداهمّيّت بهدر این تحقيق از  -کشور ایران

و اثرات تغييور اقلويم بور  توسۀة پایدار هایشاخصبه  توجّهبر ژئوپليتيک کشور با  أثيرت ،ب  آنتکشور و به

در  .تحقيق گردیده است بر روی ژئوپليتيک کشور، زمينة توسۀة پایدار هایشاخص تأثيرتوسۀه و همچنين 

 اتسؤال ،وپليتيکو ژئ توسۀة پایداراثرات تغيير اقليم بر  تأثيرگذار هایشاخصاین مقاله برای شناخت بهتر 

 زیر مطرح شده است:

 وجود دارد؟ یرابطة مۀنادار کيتيو ژئوپل توسۀة پایدار هایشاخص نيب ایآ

 یهواچالش جوادیبور ا مياقلو رييودر ارتباط بوا اثورات تغ يچه نقش توسۀة پایدار یهاشاخص .8

  کشور دارد؟ کيتيژئوپل

 زیر مطرح گریده است: هایهفرضيّ اتسؤالبرای این  و

رابطوة  رانیودر ا کيوتيژئوپل یهواو چالش توسۀة پایدار یهاشاخص ني: ب(8) ةشمار ةيّفرض .8

 وجود دارد. یمۀنادار

 کيوتيبر ژئوپل مياقل رييدر اثرات تغ يانجينقش م توسۀة پایدار یها: شاخص(2) ةشمار ةيّفرض .2

 کشور دارد.
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 روش تحقیق .3

کشور و ژئوپليتيک کشور  توسۀة پایدارقليم در تۀيين روابط ميان اثرات تغيير ا ،هدف پژوهش ازآنجاکه

 ةروش تحقيق به شيو .است 8«مدل مۀادلات ساختاری»مشخص مبتني بر  طوربهتۀيين مدل و الگو  ،است

تحليلوي  ةهوایي دیگور از شويووصويفي و در بخشت ةهایي از تحقيق، جنباست. بخش يتوصيفي و تحليل

و  بووده اسوت و اینترنتوي اسونادی ،ایکتابخانوهبه روش  ظریباني نم آوریجم  ةنحو استفاده شده است.

در روش تحليول انجام گرفتوه اسوت.  و استفاده از پرسشنامه «شيیپيما»به روش  هاداده آوریجم روش 

 افوزارنرمدر  هوادادهورود  «PLS Smart» افزارنرمو با استفاده از  «مربۀات جزئي»با استفاده از روش  هاداده

 .رنوديگيمومورد ارزیابي قورار  هاهيّفرضي انجام و تحليل مسير و برازش کلّ ،بر اساس آن وه صورت گرفت

 افوزارنرمدر اثرات تغيير اقلويم از  رگذاريتأثژئوپليتيکي  هایشاخص ترینمهم بندیاولویّتهمچنين جهت 

«Spss»  گردديماستفاده. 

 مبانی نظری .4

 رييوتغ اعلوام کورد: يموياقل راتييتغ مورددر  8331 مارس 28 متحد ملل سازمان چارچوب ونيکنوانس

 شوديم مربوط يانسان یهافۀّاليّت به ميمستق ريغ ای ميمستقطور به که استوهوا آب رييتغ يمۀن بهوهوا آب

 زيون مشوابه يزموان یهوادوره طول در يۀيطب يستیز عتنوّ بر علاوه و دهديم رييتغ را نيزم جوّ بيترک که

 2(WMO) يهواشناس يجهان سازمان توسط ،«يمياقل راتييتغ» اصطلاح .(NASA, 2011) شوديم مشاهده

 شوامل سال 87 از تريطولان يزمان اسيمق در را يمياقل راتييتغ شکالاَ يتمام تا شد شنهاديپ 8300 سال در

 راتييوتغ. اسوت داده رييوتغت شودّبه راوهوا آب رييتغ یيتوانا يانسان یهافۀّاليّت که شد مشخص و شود

 متحود ملول سازمان يمياقل راتييتغ ونيکنوانس و 0(IPCCوهوا )آب رييتغ يدولت نيب پانل عنوان در يمياقل

(UNFCCC)1 است شده دهيگنجان (Hulme, 2016). یي وهواآب راتييتغ ياصل عامل ،یاگلخانه یهاگاز

 یدما ،28 قرن طول در که داد نشان IPPC 2013 ةخلاص گزارش دروهوا آب مدل یهاينيبشيپو  هستند

 ةدرجو 1.1 توا 2.0 بوه( تیوفارنها درجه 0.8 تا 7.5) گرادسانتي ةدرج 8.0 تا 7.0 از ،احتمالاً ،يجهان سطح

                                                      

1. structural equation modeling 

2. World Meteorological Organization 

3. Intergovernmental Panel on Climate Change 

4. United Nations Framework Convention on Climate Change 
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 یاگلخانوه یگازها انتشار زانيم به يبستگافزایش یابد و ميزان آن ( تیفارنها درجه 1.0 تا 1.0) گرادسانتي

 (.NASA, 2017د )داروهوا آب بازخورد اثرات و

 درکوه  میپردازيم کيتيژئوپل فیتۀر در این پژوهش به ،به تحليل ژئوپليتيکي اثرات تغيير اقليم توجّهبا 

 اشوکال در و باشنديم استيس و قدرت ا،يجغراف يۀنی ياصل عنصر سه آن در که يبيترک مفهوم کی قالب

 صولح، ائتلواف، سولطه، ریوز سلطه، بحران، ،نفوذ ،یيواگرا ،یيهمگرا رقابت، قدرت، نوسان شامل یرفتار

: گفوت تووانيمو نیبنوابرا؛ کرد ملاحظه آن ريغ و مبادله و تجارت ثبات، و آرامش ت،يامن جنگ، یهمکار

 از يناشو یهواکنش و اسوتيس و قودرت، ايوجغراف متقابل روابط ةمطالۀ علم» ازعبارت است  کيتيژئوپل

 زیبهسا شاملِ يطيمحسوتیز منيتا دیبنيا عناصر(. Hafez Nia, 2011: 37« )گریکودی بواهوا آن بيوترک

از  یپيشگير ،طبيۀي محيط یيسوافرو زیبهسا ست،یزطيمح سالمت حفظ ،طبيۀي مناب  دکمبو( ضۀيت)و

 نکانورا  سوتیزطيمح یيهوايژگیو چنين. ستا جتماعيا تثبا یشافزو ا کشمکشو  جتماعيا نابساماني

 (.Kaviani Rad, 2012: 92) ستداده ا ارقر المللنيب بطاو رو سياسي معلو ،ئوپليتيکژ تمطالۀا

 را 8«پایودار ةتوسوۀ» اصوطلاح بوارلويناوّ بورای 8310 در سال توسۀه و ستیزطيمح جهاني کميسيون

 در آینوده یهانسول توانایي در اشکال ایجاد بدون را فۀلي نسل نيازهای که کرد تۀریف یاعنوان توسۀهبه

 یازهاين ژهیوبه ،ازهاين مفهوم -8بردارد:  در را مفهوم دو تۀریف این .کنديم تأمين خود احتياجات برآوردن

 ةایود ةرنوديدربرگ پایودار ةتوسوۀ -2. آورد دسوت بوه را آن ياصول تیّاولو دیبا که جهان در فقرا ياساس

 و آن را شووديمو تحميل يطيمحستیز و اجتماعي ،اقتصادی وضۀيت ةليوسبه که است یيهاتیمحدود

ی آینوده تمرکوز کورده هانسلبرای  ستیزطيمحاجتماعي و حفاظت از  بيشتر به توسۀة اقتصادی، توسۀة

 طيها و محوانسوان نياز روابط ب يبخش يانسان یهاسکونتگاه يطيمحستیثبات ز(. Shaker, 2015) است

سلامت انسان  ةدامن ،ارتوسۀة پایدتمرکز  ،در اجتماع انساني نيها است. همچنآن يو سازمان ياجتماع ،يۀيطب

 یهاهیوپا زيوهووا، آب، غوذا و پناهگواه ن تيوفيو ک يانسان مانند دسترس یاديبن یازهاي. نشوديرا شامل م

 (.White et al, 2013) است توسۀة پایدار یبرا يطيمحستیز

 هواب عنوانبوه ترانزیتي ویژة موقۀيت به ،کشور هفت با همسایگي و سرزميني وسۀت لحاظ به ایران

 و( فوارسخليج به خزر حاشية کشورهای) جنوب-شمال اتصال ریدورکُ که استدست یافته است   منطقه

                                                      

1. Sustainable Development 
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 سياسوي، جغرافيوای ۀودبُ در. اسوت غرب به شر  فرهنگي و اقتصادی سياسي، ارتباطات برای گذرگاهي

 اهمّيّوت نشوانگر هرموز، اسوتراتژیک تنگوة بور تسولط نيز و بحری و یبرّ هایاستراتژی در ایران موقۀيت

 منواب  دارای کشوورهای نیتريغن جزو ایران انرژی، مناب  لحاظ به. است ایران ژئواستراتژیک و ژئوپليتيک

 بخوش در. دارد نفوت ذخوایر نظر از را چهارم رتبة و گاز ذخایر در جهان نخست رتبة و است گاز و نفت

 قطۀوي ذخوایر تون ميليوارد 00 حودود کهیطوربه است مۀدني طبيۀي مناب  از سرشار ایران طبيۀي، مناب 

 .(Mojtahedzadeh, 2002: 127)اسوت  موجود ایران در الفۀّ مۀدن 077 و هزار 5 از بيش و دارد مۀدني

 جملوه از مزایوای نسوبي دیگور و ایمنطقه تحولات بر استراتژیکي متقابل تأثيرگذاری با امکان کشور ایران

 توسوۀة و خوارجي، رشود و داخلي امنيت تأمين و ثبات ،الملليينب فضای در کنوني شاخص هاییژگيو

 در را خوود یافرا منطقه و ایمنطقه تأثيرگذاری ی وافزارنرم نفوذ یهاحوزه با گسترده ارتباطات اقتصادی،

 و اسوتراتژی جوام  یوک قالب در را خارجي و داخلي تۀاملات و توسۀة پایدار که کنديم قمحقّ شرایطي

 ,Abbasi Semnaniنمایود. ) تودوین و طراحوي ژئوپليتيکي ملاحظات و جغرافيایي هایيتواقۀ بر يمتکّ

2013: 104). 

 مدل مفهومی پژوهش. 5

بورای بررسوي  (8) در نمودار شمارة شدهارائهمدل مفهومي  ،مذکور هایپژوهشبه تۀاریف و  توجّهبا 

ر تووان ژئووپليتيکي کشوور بوا نقوش بو توأثيرآن  تب بوهو  توسوۀة پایوداری اثرات تغيير اقليم بر تأثيرگذار

 .ترسيم شده است توسۀة پایدار گریميانجي

 

 
 (Authors2019) توسعۀ پایدارمدل مفهومی ارتباط ژئوپلیتیک و تغییر اقلیم و نقش میانجی  .1نمودار 
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 م و پیامدهای آن در مقیاس جهانیتغییر اقلی .6

 هوایفۀّاليّتافوزایش  ،هواجنگلتخریوب  ،غييور کواربری زموينزمين که باعث ت افزایش جمۀيت کرة

 کوه پدیودةتبۀات مختلفي به هموراه داشوته  ،است توليد ضایۀات جامد و مای  شده ،کشاورزی و دامداری

ان موجوب شوده (. به هم خوردن اندکي از تۀادل اقلويم جهوAngel, 2008) .یکي از آنهاست «تغيير اقليم»

 يئوته کهیطوربه (؛IPCC, 2001) تمایل به روند افزایشي را نشان دهد ،مينز متوسط درجه حرارت کرة

در حوال وقووع  ،گزارش داد که اقليم در حال تغيير و گرمایش جهاني 2778تغيير اقليم در سال  الملليينب

 :Ader et al, 2003) اداموه خواهود داشوت ایسوابقهيبو این تغييرات در قرن مۀاصر نيز با سرعت  است

 ،تغيير شکل بارش از جامد به مای  ،آب شيرین کمبود ،ممتد هایيسالخشکشدید و  . موج گرمایيِ(176

موواردی  ینتورلمسو قابول  تریناهمّيّتباقطبي  هاییختسری  در روند ذوب  ،هايانوساقگرم شدن آب 

 :Alijani & Rahimi, 2005اخير جوام  انساني و زیستي آنها را به خود دیده است ) یهادهههستند که در 

22). 

 بعات تغییر اقلیم بر امنیت جهانیو ت تأثیرات ترینمهم .1. 6

: درگيوری و تونش بور اثور انود ازعبارت جهاني ژئوپليتيکتغيير اقليم بر  پيامدهایو  تأثيرات ترینمهم

 هوایهاجرتمبور  توأثير بيکاری، و فقرگسترش  یي،غذاامنيت و  محصولات کشاورزی تهدید کمبود آب،

واگيردار و  هایبيماریتهدید سلامت و گسترش  ،الملليبينو  بر مرزهای سياسي تأثير ،مرزیبروندرون و 

 .خطرناک

 ،دارد زيوآبخ هایحوضوه یدرولوژيوه اتيآب و خصوصو ةبور چرخو یبارز اثرات ،يمياقل راتييتغ

 ,Bahri& Zahedi) سر جهان قلمداد شودبزرگ بر مناب  آب در سرا یدیتهد عنوانبهد توانميکه  ایگونهبه

و  بهبودیافتوهبه مناب   ينفر هنوز دسترس ونيليم 010 ایجهان و  تيدرصد از جمۀ 88 . حدود(131 :2016

 راتييبه تغ توجّهبا  ندهیآ یهاتنشو  هاجنگ ،بدون شک(. UN-Water, 2013) ندارند يدنيآب آشام سالم

 آینوده در وهواآب تغييرات منفي اثراتخواهد بود.  يآب و مناب  آب جنگ بر سر يو کمبود مناب  آب يمياقل

 و شورقي بخوش ماننود هسوتند مسولحانه هوایجنگ ميزبان ،خود ،امروزه که است مناطقي روی بر بيشتر

 موارس در کوه يداخلو جنوگ .(Paskal & House, 2007) آفریقا، خاورميانه و مرکز و شر  آسيا مرکزی

 در ميمستق نقش یيوهواآب طیشرا و آب که بود ایپيچيده عوامل ةجينت ،شد آغاز هیسور کشور در ؛2788

باعث مهاجرت مردم به شهرها و ایجاد نارضایتي و  آب، کمبود. کرد فایا هیسور یاقتصاد طیشرا شدن بدتر
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کواهش توليود  ،زموين ةعواقب گرم شدن کور تریناصليیکي از . (Gleick, 2014) گردیدجنگ  درنهایت

کواهش ميوزان توليودات  (،8) در نقشوة شومارة .ه اسوتآن، افزایش رقابت بر سور غلّو تب بهورزی و کشا

محصوول و از  تخریوبمنجر بوه  ساليخشک. نشان داده شده است 2757محصولات کشاورزی تا تاریخ 

بوا  ،حتمالاًا ،هاسيل، 28قرن  یدر ابتدا (.Ding.et al, 2011) شودميدام  یمرت  برا هایچراگاهدست رفتن 

ت از ذرّ شودهبينيپيش ديباعث کاهش تول ليس 2783سال  «همَ»در ماه  .ارتباط داشتند یيوهواآب راتييتغ

 شیباورند که افزا نیدانشمندان بر ا (.Higgins, 2019) شدت ذرّبوته ميليارد  81.2 ميزان به بوته ارديليم 85

 (.Tubiello, 2008) ت خواهود شودم، بورنج و ذرّدرصد گنود 87باعث کاهش  گرادسانتي ةدرج 8 انةسال

 خواهند گرفوتقرار  ساليخشکدر مۀرض  کشاورزی محصولات درصد 57-05که  شودميزده  نيتخم

(Epstein& Ferber, 2011.) 2717توا سوال ناشي از تغيير اقليم  ةسوءتغذی تأثيرتحت  عدد افراد فقيری که 

شر  آفریقوا کوه در  ساليخشک درنتيجة (.IPCC, 2007) فر برسدن ونيليم 077د به توانميگيرند ميقرار 

 سووءتغذیههزار نفر بر اثور  577فا  افتاد، تنها در سه کشور فقير اتيوپي، سودان و چاد حدود اتّ 8311سال 

در بور نفر را  ونيليم 5.5از  شيب لي، س2788و  8317 هایسال نيب (.Giddens, 2012: 226جان سپردند )

 شیافوزا (.https://ec.europa.eu) شود ورویو ارديوليم 37از  شيب یاقتصاد ميعث تلفات مستقو با گرفت

 طوربوه ایودائم  طوربهنفر  ونيليم 007د موجب شود توانمي ،گرادسانتي ةدرج 1-0 يدرجه حرارت جهان

شواهده م (2) شومارة کوه در نقشوة طورهمان (.Schneider et al, 2007) شوندآواره  ليس قیموقت از طر

کوه بسوياری از  اسوت تغيير اقليم نشوان داده شوده فيزیکي ناشي از پدیدة پذیریآسيب بندیپهنه شودمي

 .پذیرندآسيبتغيير اقليم  ورهای آفریقایي و آسيایي از پدیدةکش
 

 
 .(1331 ینآنلاپایگاه خبری زیست )منبع تغییر اقلیم بر میزان تولیدات کشاورزی  یرتأث .1نقشۀ 

https://ec.europa.eu/
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 (Wheeler,2011فیزیکی ناشی از تغییر اقلیم منبع ) پذیرییبآس یبندپهنه.2 نقشۀ 

 

 راتييوتغ المللويبين ی، شوورا8337اثور گرموایش جهواني مهواجرت اسوت. در سوال  بارترینفاجۀه

 کوه د مهاجرت باشدتوانمي يمياقل راتييتغ امديپ ترینبزرگاعلام کرد که  (IPCC, 1990: 20) یيوهواآب

 شودخواهنود آواره  دیشود سواليخشکو  يسواحل لابيساحل، سو شینفر از مردم در اثر فرسا هاميليون

(Myers, 2002.) نیو. ااندشدهآواره  2788و  2787 هایسالدر  هيانوسيو اق اينفر در آس ونيليم 12از  شيب 

حوداقل . 8(,IDMC 2014) اندشودهآواره  ماواج گرما و سرو ام لياست که از طوفان، س یرقم شامل افراد

از آوارگوان جنوگ و  شيبو که ایون مقودار سراسر جهان وجود دارددر  محيطيزیست ةپناهند ونيليم 27

اقليمي با نفوذ از جنوب، با گرم شدن فلوات  تغييرات .2(,UNRIC 2019) استدر جهان  ياسيسرکوب س

طبيۀي هارتلند را توسۀه خواهند داد. تغييورات اقليموي قودرت  هایالیخچ ،هيماليا و شمال با ذوب شدن

همچنين  (.Lee, 2011: 19) کندمينيز  پذیرترآسيب، اما آن را دهدمياین منطقه را افزایش  اهمّيّتنسبي و 

سال دیگر ناپدید خواهد شد.  57تا  07در حدود  «توالو»کوچک  ایجزیرهکشور  ،هاآببا بالا آمدن سطح 

 87تغيير اقليم از دست داده است. بانکوک با جمۀيتي بيش از  خاطر بهجزیره را  20اندونزی اعلام کرده که 

ان است که بوا شهر بزرگ جه 27سال دیگر به زیر آب برود. این یکي از  27تا  85ميليون نفر ممکن است 

 :Khooshmanesh et al, 2015) مواجووه اسووت گرفتگوويآبآینووده بووا خطوور  ةبالووا آموودن آب در دهوو

                                                      

1. Internal Displacement Monitoring Centre 

2. United Nations Regional Information Centre 
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حرارت شدید یا گسترش و تکنير هوا یا  رات اقليمي، مردم را از طریق درجةگرمایش جهاني و تغيي (.223

 شیافوزا بوا انسوان يسولامت تغييورات اقليموي بور ميمستق اثر (. Lee, 2011: 25) کندميآب ناسالم تهدید 

د توانومي يمياقل راتيي. تغاستو رطوبت  يلاناز امواج گرما طو يناش وميرمرگمرتبط با دما و  هایبيماری

 افزایش دهودرا  «دنگ» و «لاریاتب ما»مانند  هاپشه مخصوصاً، خطرناکمنتقله  هایبيماری یيايجغراف ةدامن

(Reiter, 2001.) و آسوم مورتبط  يتنفسو یماريب ،يعروق يقلب هایبيماریبا  ميمستق طوربه دیشد گرمای

 07،777، در طوول مووج گرموا بوزرگ اروپوا، 2770است کوه در تابسوتان  نیا نهااز شواهد آ يکیاست. 

 (.WOT, 2018) مربوط به گرما ثبت شد وميرمرگ

به موقۀيت جغرافيایي خوود، هموواره در مۀورض پيامودهای  توجّهتاریخي و با  صورتبهکشور ایران 

 چهوارمیکزموين و برخوورداری از  ناشي از تغييرات اقليمي بوده است. قرارگيری ایران در کمربند بياباني

به ابۀاد مختلف تغييرات اقليمي در ایران را آشوکار کورده  توجّهلزوم  (سطحي هایآببارش و )مناب  آبي 

در  ريواخ هایسوال يکه طو مياقل رييمطالۀات مربوط به تغ جینتا (.Kaviyani Rad et al, 2017: 78) است

 رانیوا یبورا IPCC بينويپيش. انودبودهدر کشوور  دهیوپد نیوا بروز انگريب ،يهمگ است، انجام شده رانیا

 ةدرجو 1توا  5/0و  نودهیسوال آ 07در  گرادسوانتي ةدرجو 2متوسط درجه حرارت تا  شیافزا دهندةنشان

و تۀور   ريوسوطح تبخ شیمنجر به افزا دما شیافزا ،صورت نیاست که در ا ندهیسال آ 877تا  گرادسانتي

 بينويپيش نيهمچنو (.Amirnejad & Asad Pour Kurdi, 2017: 165) ددگورمي سواليخشکسوالانه و 

 821توا  20 نيخزر و بالوا آمودن سوطح آب بو یایدر يساحل هایبارش شیبا افزا 2877تا سال  شودمي

 ميخوزر باشو یایودر يمتور در سوواحل جنووب 880توا  35 نيب يخط ساحل نشينيعقب، شاهد مترسانتي

(Alijani& Rahimi, 2005: 25.)   طوربوهقودرت،  یايودر جغراف یيوهوواآب راتييتغ یامدهاي، پدرواق 

 & Hommel) پوردازدميدر سوطوح مختلوف  يشوناخت تيوو جمۀ ياسويس ،یبه عوامل اقتصاد ریناگز

Murphy,2013) .ترسويم  و تبۀات تغيير اقلويم بور امنيوت جهواني تأثيرات ترینمهم (2) در نمودار شمارة

 .گردیده است
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 (Authors2019) یجهانو تبعات تغییر اقلیم بر امنیت  تأثیرات ترینمهم .2دار نمو

 

 پیامدهای تغییر اقلیم در ایران .1

 پیامدهای اقتصادی .1. 1

و  یانورژ ،یآب، صنۀت، گردشگر ،یجنگلدار ،یاعم از کشاورز یمختلف اقتصاد یهااگرچه بخش

بخش بوه  نیتروابسته یبخش کشاورز انيم نیمتأثرند، اما در ا مياقل راتيياز تغ ،مهيو ب يمال یهابازار يحتّ

اسوت.  یکشواورز خوشب یهوافۀّاليّت یورو بهره ديمکان، مناب  تول ياصل ةکنندنييتۀ مياست و اقل مياقل

 نيشويو پ نيدارد و ارتباطات پس کشور ایراندر اقتصاد  يتوجّهکه سهم قابل  جهتازاین یبخش کشاورز

در بخش کشواورزی در اثور کواهش منواب  آبوي سوطحي و  ؛دارد یاقتصاد یهابخش گریبا د یاگسترده

ي و کيفي کشت محصولات کشاورزی و افزایش واردات محصولات کشاورزی شاهد کاهش کمّ ينيرزمیز

و  هانيزمباعث شور شدن  ،زیرزميني و افزایش غلظت آن یهاآبهمچنين کاهش مقدار  .شودميو دامي 

 ,Khooshmanesh) شوودمي هادشت فرونشستو  هاخاکو از بين رفتن حاصلخيزی  یيزاابانيبافزایش 

et al, 2015: 225.) 

 پیامدهای اجتماعی .2. 1

افزایش حجم بيکاری و  ،تخریب صنۀت کشاورزی و دامي ناشي از تغيير اقليم در کشورنخستين پيامد 

 28  ،تۀطيلي هر کارخانه بر اثر تغييورات اقليمويکه به ازای  دهديمی نشان هایافتهجرت است. بحران مها
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. علواوه بور ایون، کمبوود آب و نيواز بوه کنديمبه آمار مهاجرت اضافه  درصد 20به آمار بيکاران و  درصد

رزی را کاهش خواهد داد کوه ایون کشاو یهافۀّاليّتصنۀتي، ميزان آب در  یهافۀّاليّتتخصيص آن برای 

، افزایش بيکاری در ميان کشاورزان و مهاجرت و دامي کشاورزی یهافرآوردهخود به کاهش  ةنوببهله أمس

 (.Kaviyani Rad et al, 2017:  86)  بخشديمت شدّآنان  ينينشهيحاشو آنان به شهرها 

 محیطیزیستپیامدهای  .3. 1

افتادن  به خطر درنتيجة دما شیافزاکشور در اثر گرم شدن زمين و  یهااچهیدرو  هاتالابخشک شدن 

 ،و مرات  و فرسایش زمين هاجنگلتخریب  ،غذایي آنان جانوری و گياهي و اخلال در زنجيرة یهاستگاهیز

همچنين  ،عظيم یهالابيسي و ایجاد نيرزمیز و يسطح آب مناب کمبود  بارش، یالگو رييتغ، بارش کاهش

ي از بوين رفوتن و حتّو هااچوهیدرو  یهواتالابداخلي که در اثور خشوک شودن  منشأبا  گردها زیر لهأمس

 نودهیآ در .(www.otaghkhabar24) زاگرس در چند سال اخير گریبان گير کشور شده اسوت یهاجنگل

 در نقشة شمارة .کنديم دايپ شیافزا يتوجّه قابل طوربه رانیا از ی زیادیهابخش در ابليس وقوع احتمال

 یبنودپهنه (،1) در نقشوة شومارة مناطق مختلف کشوور در اثور احتموال وقووع سويلاب و یبندنهپه ،(0)

 اثر تغيير اقليم ترسيم شده است. مناطق کشور بر در فرونشست زمين

 

 
 (Authors2019) وقوع سیلاب بر اثر تغییر اقلیم احتمال .3نقشۀ 

http://www.otaghkhabar24/
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 (Authors2019ن )خطر فرونشست زمین بر اثر تغییر اقلیم در ایرا.4نقشۀ  

 

 پیامدهای سیاسی امنیتی .4. 1

 یهااسوتانفرساینده و گسترده در ميوان  یيهامنازعهی ناشي از تغيير اقليم به فضایي از تنش و هاتنش 

 اصوفهان، موردم نيبو يداخل اختلافات ،در چند سال اخير .تبدیل خواهد شد دستنیيپاانتقال آب به  مبدأ

امکوان  شوود، شتريب هاتنش نیا اگر ،آورده است وجود یيهاتنش ،آب انتقال سر بر هیلويکهگ و کرمان زد،ی

ميان دولت و  ت گرفتن فاصلةو شدّ هايتینارضاحجم  شیافزا .دور از ذهن نيست يداخل یهاجنگ وقوع

 (.Kaviyani Rad et al, 2017: 87) شوودميسياسوي در ميوان موردم  یهاهیولابوه  یاعتماديبملت سبب 

. بوودخواهد  شهرها و روستاها اطراف ایحاشيه و فقير مردم روی بر ،تغييرات اقليم منفي تأثيرات ینبيشتر

 فقر به دليل که سازدمي پذیرترآسيب و بيشتر را و شکاف طبقاتي موجود بشری هاینابرابری ،وضۀيت این

 ساليخشک بر علاوه (.Khooshmanesh et al, 2015: 226) هستند موجود وضۀيت با انطبا  به قادر کمتر

 رونود اگور. ميباشو فوارسخليج پست سواحل رفتن آب ریز منتظر دیبا ،يقطب یهاخی شدن ذوب ليدل به

 یایودر و فوارسخليج در ما ریجزا از درصد 12 ندهیآ سال 27 در کند، دايپ ادامه شکل نيهم به مياقل رييتغ

 شودهينيبشيپ نيزم یادرجه 0.5 تا 2.5 شیافزا یویسنار بر اساس موضوع نیا. رونديم آب ریز به عمان

 يمرجوان ةریوجز و شووديمو دهيپوشو آب ةوسيلبه جیتدربه اهواز و خوزستان دشت ،تدرازمدّ در .است
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 .رفووت خواهوود آب ریووز بووه تدرازموودّ در -اسووت فووارسجيخل رهیووجز نیترارتفوواع کووم کووه- شيکوو

(www.otaghkhabar24) 

 تحلیل توصیفی جامه آماری تحقیق .8 

 ،دانشگاه و متخصصوين سوازمان پدافنود غيور عامول علميهيئت تادانپژوهش شامل اس جامۀة آماری

بور  شوده تهيوه هایپرسشنامهنفر به  07کشور با تۀداد  زیستمحيطسازمان هواشناسي و سازمان حفاظت 

 کاملواًاز )پرسشنامه با طيف ليکرت  .و ژئوپليتيک پاسخ دادند پایدار توسۀة ،تغيير اقليم هایشاخصاساس 

از سه  شدهآوریجم  هایپرسشنامهمشخصات و آمار  .سنجيده شده است (5موافقم = کاملاًتا  ،8مخالفم =

 .نشان داده شده است (8) در جدول شمارة (و دانشجویان دکتری دانشگاه استادان)سازمان و سایر 
 

 فراوانی شاخص های آماری پرسشنامه .1جدول 

 خدمت محل

 شاخص های آماری

 تحصیلات جنسیت
 درصد فراوانی

 دکتری فوق لیسانس لیسانس فوق دیپلم جمع زن مرد

 85.7 8 0 8 7 3 3 7 زیست محيط سازمان

 20.0 5 88 7 7 80 88 5 شناسي هوا سازمان

 80.0 8 3 7 7 87 7 87 عامل غير پدافند سازمان

 18.0 87 88 2 8 25 2 20 سایر

 877.7 80 01 0 2 07 22 01 کل

 

 ی پژوهشهادادهتحلیل  .3

مربۀوات »با رویکرد حداقل  «مۀادلات ساختاری» سازیمدل در این پژوهش برای تحليل مدل از روش

ررسوي ب -8از:  اندعبارتاین الگوریتم شامل دو مرحله اصلي است که  .استفاده شده است (PLS) «جزئي

: شوودميدر سه بخش انجام  ،یۀني برازش مدل ،لقسمت اوّ .پژوهش هایهفرضيّآزمودن  -2برازش مدل 

 .يبرازش مدل ساختاری و برازش مدل کلّ ،گيریاندازهبرازش مدل 

  

http://www.otaghkhabar24/
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 روایی و پایایی پرسشنامه .1. 3

 1پایایی .1. 1. 3

 جهوت مۀمولواً. شوودرای آن بوه کواربرده ميبو مانند پایایي، ثبات و اعتبار هایيواژهقابليت اعتماد که 

 ضۀيف، پایایي/. 0 از کمتر آلفای مۀمولاً. شودمي استفاده «پایایي ضریب» نام به شاخصي از پایایي سنجش

 «پایوایي»و  «آلفای کرونبواخ»نتایج بررسي ضرایب  .است تحقيق پرسشنامه بالای پایایي دهندةنشان 8 تا/. 0

بنوابراین  است؛ 7.0غيرهای پنهان، بيشتر از مت برای همةها ه مقادیر این شاخصنشان داد کدر این پژوهش 

 (.Henceler et al, 2011) شد تأیيدگيری با استفاده از این دو شاخص هم پایایي ابزارهای اندازه

 2روایی .2. 1. 3

بتوانود  ،گيریانودازه آن اسوت کوه وسويلة« روایوي»مقصود از  .به مۀنای صحيح و درست بودن است

 ،ویژگي مورد نظر را اندازه بگيرد. روشي که برای تۀيين روایي پرسشنامه این تحقيوق اسوتفاده شوده اسوت

توسط افرادی متخصص در موضوع موورد مطالۀوه تۀيوين  مۀمولاً. روایي محتوایي است «روایي محتوایي»

مشواور  ستاد راهنما و استادانه از نظرات اروایي محتوایي پرسشنام جهت (.Sarmad et al, 2011) شودمي

 .پرسشنامه تصحيح و سپس توزی  گردید ،شناسياقليم های رشتةتماماستادو همچنين یکي از 

 های ساختاریآزمون مدل .2. 3

 نمودار ضرایب مسیر .1. 2. 3

هریک از متغيرهای مستقل بور متغيور  تأثيربه بررسي ضریب مسير متغيرها و ميزان  ،(0) نمودار شمارة

منبوت بيشوتر  صوورتبهچه این مقدار قرار دارد. هر 8و  -8ة پردازد. مقدار ضریب مسير در بازوابسته مي

 (0) نموودار شومارةبر اساس نتایج تأثيرگذاری بيشتر متغير مستقل بر متغير وابسته است.  دهندةنشانباشد، 

 دهد:که مقادیر ضریب مسير را نشان مي

  مقداری منفي است. که  است -7.225برابر با  توسۀة پایداربر تغيير اقليم  مسيرمقدار ضریب

درصود از تغييورات  5تغييرات در تغيير اقليم قادر به تبيين بويش از  ،دهدمينشان این مقدار 

 در جهت عکس است. توسۀة پایدار

                                                      

1. Reliability 

2.Validity 
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  مقداری منفي است. که  است -7.531برابر با بر ژئوپليتيک  توسۀة پایدار مسيرمقدار ضریب

درصود از تغييورات  05قادر به تبيين بيش از  توسۀة پایدارتغييرات دهد، مينشان مقدار این 

 است. در جهت عکس ژئوپليتيک

  این است 7.801برابر با  توسۀة پایدار غيير اقليم بر ژئوپليتيک با واسطةت مسيرمقدار ضریب .

درصد  2در به تبيين حدود قا توسۀة پایدارتغييرات تغيير اقليم با واسطه  ،دهدمينشان مقدار 

                                              از تغييرات ژئوپليتيک در جهت عکس است. 

 
 

 (Authors2019) ریمسنمودار ضرایب . 3 نمودار
 

 معناداری ضرایب مسیر )بتا( .2. 2. 3

. مۀنواداری اسوتمۀنوادار بوودن ضورایب مسوير  ،روابط در مدل ساختاری تأیيدهای یکي از شاخص

بالوای  ،آمدهدسوتبه. چنانچوه مقودار اسوتضرایب مسير مکمل بزرگي جهت علامت ضریب بتای مدل 

شوود. در سوطح مي تأیيوده حداقل آماره در سطح مورد اطمينان در نظر گرفته شده باشد، آن رابطه یا فرضيّ

 2.51و  t 8.01 ،8.30آمواره درصد این مقدار به ترتيوب بوا حوداقل  33درصد و  35درصد،  37مۀناداری 

 شود.مقایسه مي
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 (Authors2019) رهایمتغمعناداری ضرایب مسیر  .4 شمارۀ نمودار

 

از این نموودار  آمدهدستبهدهد. بر اساس نتایج مۀناداری ضرایب مسير را نشان مي (،1) شمارةنمودار 

 .امه تشریح شده استدر اد
 

 (ی تحقیقهایافتهمنبع ) امعناداری روابط متغیره .2جدول 

 
 نتیجه فرضیه t P Valuesآماره  ضریب مسیر

 درصد قبول 35در سطح اطمينان  7.783 2.010 -7.225 توسۀة پایدار <-تغيير اقليم 

 رصد قبولد 33در سطح اطمينان  7.777 87.073 -7.531 ژئوپليتيک <- توسۀة پایدار

 درصد قبول 35در سطح اطمينان  7.700 2.718 7.801 ژئوپليتيک <- توسۀة پایدار <-تغيير اقليم 

 

درصود  35در سوطح اطمينوان که  است 2.010برابر با  توسۀة پایداربرای ارتباط تغيير اقليم با  «t»ة آمار

 (.P-Value ≤ 0.05مۀنادار گزارش شد )

درصود  33در سطح اطمينوان که  است 87.073برابر با با ژئوپليتيک  پایدار توسۀةبرای ارتباط  «t» ةآمار

 (.P-Value ≤ 0.01مۀنادار گزارش شد )
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در سوطح کوه  است 2.718برابر با  توسۀة پایداربرای ارتباط تغيير اقليم با ژئوپليتيک با واسطه  «t» ةآمار

مۀنواداری روابوط  (2) جودول شومارة در کوه ؛(P-Value ≤ 0.05درصد مۀنادار گزارش شد ) 35اطمينان 

 .آمده است متغيرها

 برازش کلی مدل معادلات ساختاری .3. 3

 و سواختاری مودل دو هور شاخص این. شد استفاده «GOF» نام به شاخصي ي مدل ازبرای برازش کلّ

ص دهود. ایون شواخمي قورار آزموون موورد را آنها کيفيت و گرفته نظر در یکجا صورتبه را گيریاندازه

 شود.دستي محاسبه مي صورتبهو ميانگين مقادیر اشتراکي  2Rميانگين  صورتبه

 
ایون  ازآنجاکوهاین شاخص مجذور ضرب دو مقدار متوسط مقادیر اشتراکي و ضریب تۀيوين اسوت. 

سوه وتزل و همکاران مقدار به دو شاخص مذکور وابسته است، حدود این شاخص بين صفر و یک بوده 

 مۀرفي نمودند «GOF»مقادیر ضۀيف؛ متوسط و قوی برای  عنوانبهرا به ترتيب  7.00و  7.25؛ 7.78مقدار 

(Wetzels et al, 2009) . 

 

 (ی تحقیقهایافتهمنبع کل ) مدل برازش نتایج .3جدول 

 GOF مقادیر اشتراکی√ مقادیر اشتراکی ضریب تعیین√ ضریب تعیین 

  اجتماعي

7.535 

7.571 

7.005 7.155 

 7.000  اقتصادی

 7.501  تغيير اقليم

 7.052  بيماری

 7.511 7.050 توسۀة پایدار

ساليخشک   7.072 

 7.000  رویکرد سياسي

محيطيزیست   7.570 

 7.510  مهاجرت

 7.518 7.050 ژئوپليتيک

 7.001  کشاورزی
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بووده کوه بالواتر از  7.155 بوه ميوزان «GOF»برای  (0) در جدول شمارة آمدهدستبهبه مقدار  توجّهبا 

ي برازش مناسب مدل کلّو و بنابراین است، دهدکه قوی بودن مدل را نشان مي 7.00مقدار پيشنهادی یۀني 

 شود.مي تأیيد

 پارامترهای اثرات تغییر اقلیم بر ژئوپلیتیک کشور بندیاولویّت .11

به شورح ذیول انجوام  «Spss» افزارنرمدر  8«فریدمن ایایسهمقآزمون »با استفاده از  بندیاولویّتجهت 

پرسشنامه پس از مرتب کردن از بالاترین رتبه و  سؤالات یهارتبهميانگين  (،1) در جدول شمارةشده است:

بور  اثورات تغييور اقلويم تأثيرگذار یپارامترها بندیاولویّت.شودمي تأیيدفریدمن  ایمقایسهآزمون  یمۀنادار

 یهوایناهنجوارفقور و  -8از  انودعبارتپرسشنامه تحقيق به ترتيوب  سؤالاتژئوپليتيک کشور مربوط به 

 .تکشور خواهد داش کيتيژئوپلمنفي را در  تأثيربيشترین  که مهاجرت-0و  ساليخشک -2اجتماعي 
 

 نمفرید ایمقایسهساس آزمون پرسشنامه بر ا سؤالات یبندرتبهمعناداری و . 4جدول 
 ی فریدمناسهیمقامعناداری آزمون  ی فریدمناسهیمقای آزمون هارتبه

   هارتبهمیانگین   هارتبهمیانگین  

s12 9.28 s4 7.13 N 60 

s1 9.10 s7 6.75 Chi-Square 84.091 

s11 9.09 s6 6.68 df 13 

s3 8.54 s2 6.64 Asymp. Sig. .000 

s14 8.26 s8 6.52   

s10 7.92 s5 6.07   

s9 7.13 s13 5.91   

 

 قیتحق اتیآزمون فرض .11

وجود  یرابطۀ معنادار رانیدر ا کیتیژئوپل یهاو چالش توسعۀ پایدار یهاشاخص نی: ب(1) ۀشمار ۀیّفرض

 دارد.

 کيوتيبور ژئوپل توسۀة پایودار ريمس بیمشخص شد که مقدار ضر هيّفرض نیآزمون ا جینتا يبررس در

 کيتيژئوپل ،توسۀة پایداردر  راتييتغ شیمۀنا که با افزا نیبه ا ؛است يمنف یمقدارکه  است -7.531برابر با 

                                                      

1. Friedman Test 
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 راتييودرصد از تغ 05از  شيب نييقادر به تب ،توسۀة پایدار راتييتغ ،دهديمقدار نشان م نی. اابدیيکاهش م

 نانيکه در سطح اطم ستا 87.073برابر با  کيتيبا ژئوپل توسۀة پایدارارتباط  یبرا «t» ةاست. آمار کيتيژئوپل

صفر پژوهش رد و فرض مقابول  ةيّفرض ،اساس نی(. بر اP-Value ≤ 0.01درصد مۀنادار گزارش شد ) 33

 یرابطة مۀنوادار رانیا کيتيژئوپل یهاو چالش توسۀة پایدار یهاشاخص نيکه ب يمۀن نیبد ؛شوديم ديأیت

و کواهش قودرت  يکيتيژئوپل یهاچالش جادیا شیشاهد روند افزا ،توسۀة پایداروجود دارد که با کاهش 

 ،ياعاجتمو یهوا نوهيجانبوه درزمهمه ةبود و بلۀکس بوا توسوۀ ميخواه هانهيزم ةکشور در هم يکيتيژئوپل

کشور  يکيتيقدرت ژئوپل شیشاهد افزا ،کپارچهیو  داریسطح پا کیدر  يطيمحستیو ز ياسيس ،یاقتصاد

 بود. ميخواه

 کشور دارد. کیتیبر ژئوپل میاقل رییدر اثرات تغ یانجینقش م توسعۀ پایدار یها: شاخص(2) ۀشمار ۀیّفرض

 ةواسط با کيتيبر ژئوپل مياقل رييتغ ريمس بیمشخص شد مقدار ضر ،هيّفرض نیآزمون ا جینتا يبررس در

قادر  ،ارتوسۀة پاید ةواسط با مياقل رييتغ راتييتغ ،دهديمقدار نشان م نی. ااست 7.801برابر با  توسۀة پایدار

بوا  مياقلو رييارتباط تغ یبرا «t» ةدر جهت عکس است. آمار کيتيژئوپل راتييدرصد از تغ 2حدود  نييبه تب

درصد مۀنادار گزارش شود  35 نانيکه در سطح اطم است 2.718برابر با  توسۀة پایدار ةواسط با کيتيژئوپل

(P-Value ≤ 0.05بر ا .)کوه  يمۀنو نیبد ؛شوديم ديأیقابل تصفر پژوهش رد و فرض م ةيّفرض ،اساس نی

کشور دارد که  کيتيژئوپل یهاچالش جادیبر ا مياقل رييدر اثرات تغ يانجينقش م توسۀة پایدار یهاشاخص

 شوتريب زيون مياقل ريياثرات تغ ،ابدیکاهش  يافتگیهرچه سطح توسۀه ،توسۀة پایداربودن  يانجيبه م توجّهبا 

 مياقلو رييبود. تغ ميدر مناطق مذکور خواه ورکش يکيتياهش توان ژئوپلما شاهد ک ،وصف نیو با ا شوديم

کشوور  کيوتيژئوپل ،توسۀة پایداربا کاهش  ،شوديدر کشور م توسۀة پایدارکه منجر به کاهش  ليدل نیبه ا

به وجود آمده در  یهاچالش ،شود شتريب يافتگیهرچه توسۀه ،برعکسو  کنديم دايو کاهش پ فيتضۀ زين

 .بود ميدر منطقه مذکور خواه يکيتيتوان ژئوپل شیدر آن منطقه کمتر و ما شاهد افزا يمياقل راتيياثر تغ

 ی تحقیقهایافتهبر اساس  یریگجهینتو  بحث .12

بر  توسۀة پایدار وابسته يرمتغمشخص شد که  (،8) ة شمارةبه نتایج حاصل از بررسي در فرضيّ توجّهبا 

که این یافته با  پژوهشگران اییافتهدر  ؛ کهدارد داریيمۀنمنبت و  تأثير مستقيم صورتبهژئوپليتيک کشور 

 .Castree, Nو Launay, Claire, Mouriès, Thomas (2003)ماننود  شودهانجامی هواپژوهشهای یافتوه

http://www.institut-gouvernance.org/en/analyse/fiche-analyse-317.html
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ژئوپليتيک امنيوت غوذایي، موانو  توسوۀه پایودار گرسونگي »و در مقاله   Jessop, Bob (2002)و  (2007)

و  ياسويس يدر بووم شناسو يمفهووم يطيمح تيحاکمکه در خصو  ( jiayi zhou, et al.(2020)«مطلق

 هيوکل تیریمود یهودف بورا نیتور يبه عنوان عال داریاست که از توسۀه پا يطيمح ستیز یها استيس

همچنوين، نتوایج بوه  اسوتمنطبوق  ندکن يم تیحما یو اقتصاد ي، اجتماع ياسيس - يانسان یها تيفۀال

و  يو منواب  آبو یبور کشواورز مياقلو رييواثرات تغ بيشتر مباحث يرانیقان امحقّ یهاپژوهش آمده بادست

 نسوبت ژئووپليتيکي» مانند . استمورد بررسي قرار گرفته است، یکي در نقاط مختلف کشور سالي خشک

و توسوۀه بوا  تيوامن کيتيژئوپل» و 8037در سال  کاویاني راد توسط «توسۀة پایدارو  محيطيیستزامنيت 

 همچنوين بوه رابطوة .شوده اسوت انجام 8030در سال  پورحسنتوسط  «يخراسان شمال یبر مرزها يدتأک

کوه اثورات  رسيميمجه به این نتي (2) ة شمارةشده است. در فرضيّ يدتأک توسۀة پایدارمستقيم ژئوپليتيک و 

 توأثيربر ژئوپليتيک کشوور نيوز  توسۀة پایدارميانجي  يرمتغمستقيم و با استفاده از  صورتبهتغييرات اقليمي 

 ,Jon Barnett) يمياقل راتييتغ يتيکژئوپلخارجي مانند  شدهانجام یهاپژوهشو منفي دارد که در  داريمۀن

 راتييووتغو  (Hommel & Murphy, 2012) يمووياقل راتييوودر دوران تغ يتيووکژئوپل فیوو( تۀر2007

گران داخلوي نيوز در پژوهشو  (Redlener, 2016) است ريدرگ قتيآنچه در حق ؛يتيکژئوپلو  یيوهواآب

در  مياقلو رييواز تغ يناشو يتيامن ينظام داتیتهد پژوهيیندهآ» اثرات تغيير اقليم بر امنيت نيز تحقيقاتي مانند

 و شودهانجام 8030 در سوالت عزّپور اصغريعل ا،يحافظ ن درضامحمّ، يباش نقهای احمدرضا توسط «رانیا

پوور، موراد  يمویکر داللهیتوسط  «رانیا یمرکز زیآبر ةدر حوض مياقل رييتغ يتيامن یامدهايپ نييتب» همچنين

 «داریوپا يملّ تيبر امن مياقل ريياثرات تغ يبررس»و  8030در سال  يو صاد  کرم يفهم تیراد، هدايانیکاو

این مطلوب اسوت کوه  یدمؤانجام شده است،  8035 در سال يهاشم دناصرمحمّو  راونديهنگامه ش توسط

اما در تحقيق حاضر به ایون نتيجوه رسويدیم کوه ؛ سزایي داردبه تأثيراثرات تغييرات اقليمي بر امنيت کشور 

بوا واقۀيوت  کاملاًو نتایج این تحقيق  تاس مؤثرو  تأثيرگذاراثرات تغيير اقليم بر ژئوپليتيک کشور نيز بسيار 

 پيش رو کشور نزدیک است.

با  رانیکشور ا يکيتيتوان ژئوپل شیکه افزا رسيميم جهينت نیبه ا ،پژوهش وتحليلیهتجز جِیبر اساس نتا

است  ميمستق کاملاً ،رابطه نیدارد. ا ميکشور ارتباط مستق محيطيزیستو  ياجتماع ،یاقتصاد توسۀة پایدار

 به وجوودو علائم  طیبه شرا توجّهبا  مياقل ريي. اثرات تغکنديم دايپ شیافزا زين یگریدر د ،يکی شیا افزاو ب

 پذیريبآسوو  ياثورات منفو غالبواًاثرات که  نیو ا است یرناپذاجتناب یامر رانیدر ا رياخ یهادههآمده در 
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اسوت،  اهمّيّوتکشور حائز  يکيتيپلدر قدرت ژئو نيکشور و همچن توسۀة پایدارکه در  استجامۀه  یبرا

امور  نیوو ا دهیدر کشور گرد توسۀة پایدارم در کشور باعث کاهش روند ياقل رييتغ ياثرات منف کهیطوربه

داشت. هرچه  ميرا خواه الملليينبو  يملّ یهاعرصهکشور در  يکيتيو کاهش قدرت ژئوپل فيباعث تضۀ

و منمر ثمرتر باشد به همان نسوبت در  تریقودر کشور  ميلاق رييجهت کاهش اثرات مخرب تغ ریزیبرنامه

و  ياجتمواع ،یابۀواد اقتصواد)کشوور  توسۀة پایداردر روند  درنهایتو  محيطيزیست توسۀة پایدارروند 

کشور در منطقه  يکيتيقدرت ژئوپل شیمنجر به افزا درنهایت یافتگيتوسۀه نیخواهد بود و ا مؤثر (ياسيس

 شد.خواهد  المللينبو 

 تحقیق یاافتهیییر اقلیم بر اساس کاربردی جهت تعدیل اثرات تغ یهاشنهادیپ .13

 اجتماعی و توسعه اقتصادی. 1. 13

شواخص  توأثيرمۀناداری ضرایب مسير متغيرهای تحقيق، بيشترین مقودار  (،1) بر اساس نمودار شمارة

که مربوط به اثرات تغيير اقلويم  است( درصد 87.38)پرسشنامه با  (8) شماره سؤالمربوط به  ساليخشک

 یهواروشبوا اسوتفاده از  بایسوتيم در ایون خصوو  .گوردديم ساليخشکباعث کمبود مناب  آبي و 

تغييور در  ،نوین آبياری هایيوهشبا استفاده از  یوربهرهافزایش  ،بهينه از مناب  آب یبرداربهرهآبخيزداری و 

 ،یورزخواکات زراعي کوه نيواز آبوي کمتوری دارنود و جایگزیني محصول ،عمليات زراعي و نوع کشت

 رهشوما سوؤالاین شواخص در  تأثيردر شاخص اجتماعي بيشترین مقدار  .خود را سازگار کنند کشاورزان

 هاتنشبدین منظور در جهت کاهش  .استمربوط به عدالت اجتماعي و مقابله با فقر  درصد( 3.10) (02)

توسوۀة  بایستيم ،فقر و کمبود مواد غذایي در کشور ،م و مقابله با بيکاریمربوط به تغيير اقلي هایيناامنو 

انوواع کشوت محصوولات کشواورزی اساسوي و  صنۀت کشاورزی و آمایش فضایي بهينه و مطلوبِ بهينة

در منواطق  توسۀة پایودار ریزیبرنامهآمایش سرزميني و  ينهمچن ،ت و برنجذرّ ،استراتژیک از جمله گندم

 .استلازم  ،ه با این پدیدهمواج مختلفِ

 توسعه اکولوژیکی . 2. 13

کوربن و افوزایش  اکسويدیدخصوو  هبو یاگلخانهمنظور در جهت کاهش توليد گازهای  برای این

 یسازفرهنگ یِهابرنامهاجرای  ،باد و ... ،و پاک مانند انرژی خورشيدی یدشوندهتجد هاییانرژاستفاده از 
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 ریزیبرناموه، (سوبز یهاسواختمان)ظوت از انورژی در طراحوي سواختمان حفا ،پاک هاییانرژاستفاده از 

 .نام برد یشهربرونو  یشهردرون ونقلحملو کاهش اتلاف انرژی برای  یشهرکلان

 تصمیمات سیاسی و نهادی .3. 13

بوه کواهش  زیستمحيطحفاظت از  ایمنطقه و الملليينب هایيمانپ و مۀاهدات در دولت با عضویت

نقش دولت  همچنين .اقدام نماید الملليينب هایسازمانبا کمک  کربنکمو اقتصاد  یاگلخانههای توليد گاز

 موؤثر ،کشور توسۀة پایدار روند و آبياری بر کشاورزی صنۀت بخش کردن مدرنيته در آن گذارییهسرما و

مچنوين حمایوت از و ه يتوهمدرن یهادسوتگاهنووین و  هاییفناوردولت با انتقال  ،به همين منظور .است

 .باشد مؤثربسيار کشاورزی کشاورزان و خرید تضميني محصولات آنان و تسهيل در صادرات محصولات 

 یهاخسوارت یجلوو يملّ و ایمنطقه ،الملليينب یهمکار و تبلندمدّ هایگذارییهسرماو  ریزیبرنامهبا 

 هاییسواز ميتصوم و هاگيریيمتصم يتمام در یيربنایز اقدامات نیا د کهريبگ را يمياقل راتييتغ از يناش

 توسۀة پایودار يمبان با سازگار و يزیستمحيط ملاحظات با منطبق ،يملّ کلان یاتوسۀه یندهایفرآ در دولت

 .رديگ انجام

 دانشجویان و پژوهشگرانپژوهشی برای تحقیقات آتی  یهاشنهادیپ .14 

پيشونهاد  ،ي بوودپيمایشوي و کمّو صوورتبهمطالوب  گوردآوریو  وتحليلتجزیه در این تحقيق نحوة

و بوا اسوتفاده از نظورات  «GT» یوا «گرنود تئووری» صورتبهي از روش کيفي کمّ روش جایبه گرددمي

 ،کشوور ساليخشکي پایش و هشدار کارشناسان و متخصصين مباحث تغيير اقليم اعم از مسئول مرکز ملّ

پدافنود غيور عامول و برخوي از اسواتيد  ن حووزةکارشناسوا ،زیسوتمحيطمدیریت تغيير اقلويم حفاظوت 

و کارهوای در  شودهانجاماستفاده گردد تا بُۀد اثرات تغيير اقليم در کشوور و کارهوای اجرایوي  نظرصاحب

 .مشخص گردد کاملاًدست انجام در این مبحث 

 یقدردانر و تشکّ

انجام پژوهش را فراهم نمودنود  سلامي واحد علوم تحقيقات که زمينةاز مۀاونت پژوهش دانشگاه آزاد ا

ر و قودرداني کمال تشوکّ زیستمحيطشناسي و پدافند غير عامل، هوا هایسازمانو نيز مسئولين و کارکنان 

 .را دارم
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