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چکیده
بزرگترین تهدید زیستمحيطي امروز گرمایش جهاني و تغييرات اقليمي است .اثرات تغيير اقليم منجر
به کمبود آب و غذا ،بيماری ،بيکاری و مهاجرت ،فقر ،تنشها در خصوو

منواب و بيثبواتي جهواني

ميشود .هدف از انجام این پژوهش ،تحليل اثرات تغيير اقليم در کشور و تأثير آن بور توسوۀة پایودار و
ژئوپليتيک است .این مقاله از نوع توصيفي-تحليلي با روش پيمایشي است .جامۀة آماری پژوهش شامل
صاحبنظران و متخصصين شاغل در سازمانهای هواشناسي ،محيطزیست و پدافند غير عامل است و
پرسشنامه بر اساس شاخصهای اثرات تغيير اقليم ،توسۀة پایدار و ژئوپليتيک طراحوي و در بوين آنهوا
توزی گردید .تۀداد  07پرسشنامه جم آوری شد و پس از اندازهگيری پایایي و روایي آن ،با اسوتفاده از
نرمافزار ( )plsو تۀيين الگوی مناسب ،فرضيّة تحقيق اثبات گردید .بر اساس یافتهها ،اثرات تغيير اقليم با
توسۀة پایدار رابطة مۀنادار و مۀکوس دارد و همچنين کاهش روند توسۀة پایدار در تووان ژئووپليتيکي
کشور تأثير منفي و مۀناداری دارد و درنهایت کاهش توسۀة پایدار در تأثير تغيير اقليم بر ژئوپليتيک نقش
ميانجي دارد .سپس بهوسيلة «آزمون مقایسهای فریدمن» به اولویّتبندی پارامترهای تأثيرگذار تغيير اقليم
در ژئوپليتيک پرداخته شد که به ترتيب عبارتاند از  -8فقر و ناهنجاریهای اجتماعي  -2خشکسالي
 - 0مهاجرت .در قسمت پيشنهادها بر لزوم اجرای روشهای مؤثر از جملوه آبخيوزداری و اسوتفاده از
انرژیهای پاک جهت کاهش انتشار گازهای گلخانهای برای سازگاری با اثرات تغيير اقليم تأکيود شوده
است.
واژگان کلیدی :تغيير اقليم ،گرمایش جهاني ،توسۀة پایدار ،ژئوپليتيک ،گازهای گلخانهای.
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 .1مقدّمه

تهدیدات زیستمحيطي از دهههای پایاني سدة بيست جوام انساني را دچار چالش کرد؛ بهگونهای که
گسترة آن از مرز کشورها گذشت و بنياد مجام انساني را در مۀرض تهدیود و خطور قورار داد« .تغييورات
اقليمي» 8از جملة این تهدیدات به شمار ميرود .علل دگرگوني آبوهوا در دورههای زمينشناسي با آنچه
هماکنون زمين با آن روبهرو است ،تفاوتي بنيادین دارد .ریشه و بنياد همة دگرگونيهای آبوهوایيِ گذشته
طبيۀي بودند ،اما زمينهساز دگرگونيهای امروزی آبوهوا ،انسان و عملکرد آن در این کرة خواکي اسوت.
اهمّيّت تهدیدات اقليمي به وجه ساختاری آن برميگردد ،چراکه متفاوت از تهدیدات نظامي ،اقتصوادی بوا
سلامت روان و فيزیک انسان ارتباط دارند و پيامدهای بسيار عميقتری بر جای خواهد گذاشوت .از سووی
دیگر ،درحاليکه آگاهي از مسائل اقليمي زیستمحيطي همگام با تشدید نگرانيها نسبت به آنهوا افوزایش
ميیابد ،درک موضوعات مزبور از هر زمان دیگری سختتر ميشود ( .)Buzan et al, 2013: 106کشوور
ایران بهصورت تاریخي و با توجّه به موقۀيت جغرافيایي خوود ،هموواره در مۀورض پيامودهای ناشوي از
تغييرات اقليمي بوده است .قرارگيری ایران در کمربند بياباني زمين و برخورداری از یکچهارم منواب آبوي
(بارش و آبهای سطحي) لزوم توجّه به ابۀاد مختلف تغييرات اقليموي در ایوران را آشوکار کورده اسوت
( .)Kaviyani Rad et al, 2017: 75درواق  ،پيامدهای تغييرات آبوهوایي در جغرافيوای قودرت ،بوهطور
ناگزیر به عوامل اقتصادی ،سياسي و جمۀيتشناختي در سطوح مختلف ميپردازد .تۀریف تغييرات اقليمي
در شرایط جغرافيایي وسي ممکن است از جمله خصوصيات ،مانند تأثير محيط و اسوتراتژیهوای انطبوا
افراد ،خانوادهها ،جوام و بازیگران در سطوح دیگر مداخله و تۀامل ،پنهان شوود ( Hommel& Murphy,

.)2013
 .2بیان مسأله

پيامدهای گوناگون تغييرات آبوهوا از جمله خشکسالي ،کمبود منواب آبوي و تخریوب کشواورزی،
بيکاری و مهاجرت و ...بهسرعت در حال افزایش است و بيشترین تأثيرات منفي آن بر روی موردم فقيور و
حاشيهای اطراف جهان و کشورهای درحالتوسۀه است .کشور ایوران نيوز از ایون قاعوده مسوتننا نيسوت.
1. Climate Change
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تغييرات اقليمي به دليل ابۀاد و تأثيرات پيچيده و چندوجهي خود ،سطوح متفاوتي از مدیریت فضا را متأثر
ميسازد و عدم شناخت جام آن ،یکي از موان جدّی در راستای مدیریت بهينة فضا و سرزمين محسوب
ميشود .در فضای جغرافيایي ایران ،نواحي متۀدّدی را ميتوان شناسایي کرد که به لحواظ سوابقة تواریخي،
تأثيرات تغييرات اقليمي در آن در مقياس ملّي و حتّي منطقهای در آن رخ داده است .اثرات مخرب تغييرات
اقليمي در ابۀاد اقتصادی ،اجتماعي و اکولوژیکي کشور بسيار تأثيرگوذار اسوت و غفلوت از برناموهریزی و
آگاهسازی اقشار مربوط با این پدیده ،عوارض جبرانناپذیری را با توجّه شرایط ژئوپليتيک کشوور خواهود
داشت .راهکارهای مقابله با اثرات مخرب -از جمله سازگاری اقليمي با توجّه بوه فضواهای اقليموي متنووّع
کشور ایران -در این تحقيق از اهمّيّت بهسزایي دارد .همچنين اثرات منفي این تغييورات بور توسوۀة پایودار
کشور و بهتب آن ،تأثير بر ژئوپليتيک کشور با توجّه به شاخصهای توسۀة پایدار و اثرات تغييور اقلويم بور
توسۀه و همچنين تأثير شاخصهای توسۀة پایدار بر روی ژئوپليتيک کشور ،زمينة تحقيق گردیده است .در
این مقاله برای شناخت بهتر شاخصهای تأثيرگذار اثرات تغيير اقليم بر توسۀة پایدار و ژئوپليتيک ،سؤالات
زیر مطرح شده است:
آیا بين شاخصهای توسۀة پایدار و ژئوپليتيک رابطة مۀناداری وجود دارد؟
 .8شاخصهای توسۀة پایدار چه نقشي در ارتباط بوا اثورات تغييور اقلويم بور ایجواد چالشهوای
ژئوپليتيک کشور دارد؟
و برای این سؤالات فرضيّههای زیر مطرح گریده است:
 .8فرضيّة شمارة ( :)8بين شاخصهای توسۀة پایدار و چالشهوای ژئوپليتيوک در ایوران رابطوة
مۀناداری وجود دارد.
 .2فرضيّة شمارة ( :)2شاخصهای توسۀة پایدار نقش ميانجي در اثرات تغيير اقليم بر ژئوپليتيوک
کشور دارد.
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 .3روش تحقیق

ازآنجاکه هدف پژوهش ،تۀيين روابط ميان اثرات تغيير اقليم در توسۀة پایدار کشور و ژئوپليتيک کشور
است ،تۀيين مدل و الگو بهطور مشخص مبتني بر «مدل مۀادلات ساختاری» 8است .روش تحقيق به شيوة
توصيفي و تحليلي است .بخشهایي از تحقيق ،جنبة توصويفي و در بخشهوایي دیگور از شويوة تحليلوي
استفاده شده است .نحوة جم آوری مباني نظری به روش کتابخانوهای ،اسونادی و اینترنتوي بووده اسوت و
روش جم آوری دادهها به روش «پيمایشي» و استفاده از پرسشنامه انجام گرفتوه اسوت .در روش تحليول
دادهها با استفاده از روش «مربۀات جزئي» و با استفاده از نرمافزار « »Smart PLSورود دادههوا در نرمافوزار
صورت گرفته و بر اساس آن ،تحليل مسير و برازش کلّي انجام و فرضيّهها مورد ارزیابي قورار مويگيرنود.
همچنين جهت اولویّتبندی مهمترین شاخصهای ژئوپليتيکي تأثيرگذار در اثرات تغيير اقلويم از نرمافوزار
« »Spssاستفاده ميگردد.
 .4مبانی نظری

کنوانسيون چارچوب سازمان ملل متحد  28مارس  8331در مورد تغييرات اقليموي اعلوام کورد :تغييور
آبوهوا به مۀني تغيير آبوهوا است که بهطور مستقيم یا غير مستقيم به فۀّاليّتهای انساني مربوط ميشود
که ترکيب جوّ زمين را تغيير ميدهد و علاوه بر تنوّع زیستي طبيۀي در طول دورههوای زمواني مشوابه نيوز
مشاهده ميشود ( .)NASA, 2011اصطلاح «تغييرات اقليمي» ،توسط سازمان جهاني هواشناسي ()WMO

2

در سال  8300پيشنهاد شد تا تمامي اَشکال تغييرات اقليمي را در مقياس زماني طولانيتر از  87سال شوامل
شود و مشخص شد که فۀّاليّتهای انساني توانایي تغيير آبوهوا را بهشودّت تغييور داده اسوت .تغييورات
اقليمي در عنوان پانل بين دولتي تغيير آبوهوا ( 0)IPCCو کنوانسيون تغييرات اقليمي سازمان ملول متحود
( 1)UNFCCCگنجانيده شده است ( .)Hulme, 2016گازهای گلخانهای ،عامل اصلي تغييرات آبوهوایي
هستند و پيشبينيهای مدل آبوهوا در گزارش خلاصة  IPPC 2013نشان داد که در طول قرن  ،28دمای
سطح جهاني ،احتمالاً ،از  7.0تا  8.0درجة سانتيگراد ( 7.5تا  0.8درجه فارنهایوت) بوه  2.0توا  1.1درجوة
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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سانتيگراد ( 1.0تا  1.0درجه فارنهایت) افزایش یابد و ميزان آن بستگي به ميزان انتشار گازهای گلخانوهای
و اثرات بازخورد آبوهوا دارد (.)NASA, 2017
با توجّه به تحليل ژئوپليتيکي اثرات تغيير اقليم ،در این پژوهش به تۀریف ژئوپليتيک ميپردازیم کوه در
قالب یک مفهوم ترکيبي که در آن سه عنصر اصلي یۀني جغرافيا ،قدرت و سياست ميباشند و در اشوکال
رفتاری شامل نوسان قدرت ،رقابت ،همگرایي ،واگرایي ،نفوذ ،بحران ،سلطه ،زیور سولطه ،ائتلواف ،صولح،
همکاری جنگ ،امنيت ،آرامش و ثبات ،تجارت و مبادله و غير آن ملاحظه کرد؛ بنوابراین مويتووان گفوت:
ژئوپليتيک عبارت است از «علم مطالۀة روابط متقابل جغرافيوا ،قودرت و سياسوت و کنشهوای ناشوي از
ترکيوب آنهوا بوا یکودیگر» ( .)Hafez Nia, 2011: 37عناصر بنيادی امنيت زیسوتمحيطي شاملِ بهسازی
(وضۀيت) کمبود مناب طبيۀي ،حفﻆ سﻼمت محيطزیست ،بهسازی فروسوایي محيط طبيۀي ،پيشگيری از
نابساماني اجتماعي و کشمکش و افزایش ثبات اجتماعي است .چنين ویژگيهوایي محيطزیسوت را کانون
مطالۀات ژئوپليتيک ،علوم سياسي و روابط بينالملل قرار داده است (.)Kaviani Rad, 2012: 92
کميسيون جهاني محيطزیست و توسۀه در سال  8310بورای اوّلوينبوار اصوطلاح «توسوۀة پایودار» 8را
بهعنوان توسۀهای تۀریف کرد که نيازهای نسل فۀلي را بدون ایجاد اشکال در توانایي نسولهای آینوده در
برآوردن احتياجات خود تأمين ميکند .این تۀریف دو مفهوم را در بردارد -8 :مفهوم نيازها ،بهویژه نيازهای
اساسي فقرا در جهان که باید اولویّت اصولي آن را بوه دسوت آورد -2 .توسوۀة پایودار دربرگيرنودة ایودة
محدودیتهایي است که بهوسيلة وضۀيت اقتصادی ،اجتماعي و زیستمحيطي تحميل مويشوود و آن را
بيشتر به توسۀة اقتصادی ،توسۀة اجتماعي و حفاظت از محيطزیست برای نسلهای آینوده تمرکوز کورده
است ( .)Shaker, 2015ثبات زیستمحيطي سکونتگاههای انساني بخشي از روابط بين انسوانها و محويط
طبيۀي ،اجتماعي و سازماني آنها است .همچنين در اجتماع انساني ،تمرکز توسۀة پایدار ،دامنة سلامت انسان
را شامل ميشود .نيازهای بنيادی انسان مانند دسترسي و کيفيوت هووا ،آب ،غوذا و پناهگواه نيوز پایوههای
زیستمحيطي برای توسۀة پایدار است (.)White et al, 2013
ایران به لحاظ وسۀت سرزميني و همسایگي با هفت کشور ،به موقۀيت ویژة ترانزیتي بوهعنوان هواب
منطقه دست یافته است است که کُریدور اتصال شمال-جنوب (کشورهای حاشية خزر به خليجفوارس) و
1. Sustainable Development

مجلّة پژوهشهای جغرافيای سياسي

11

شمارة سوم

گذرگاهي برای ارتباطات سياسي ،اقتصادی و فرهنگي شر به غرب اسوت .در بُۀود جغرافيوای سياسوي،
موقۀيت ایران در استراتژیهای برّی و بحری و نيز تسولط بور تنگوة اسوتراتژیک هرموز ،نشوانگر اهمّيّوت
ژئوپليتيک و ژئواستراتژیک ایران است .به لحاظ مناب انرژی ،ایران جزو غنيترین کشوورهای دارای منواب
نفت و گاز است و رتبة نخست جهان در ذخایر گاز و رتبة چهارم را از نظر ذخوایر نفوت دارد .در بخوش
مناب طبيۀي ،ایران سرشار از مناب طبيۀي مۀدني است بهطوریکه حودود  00ميليوارد تون ذخوایر قطۀوي
مۀدني دارد و بيش از  5هزار و  077مۀدن فۀّال در ایران موجود اسوت (.)Mojtahedzadeh, 2002: 127
کشور ایران با امکان تأثيرگذاری متقابل استراتژیکي بر تحولات منطقهای و دیگور مزایوای نسوبي از جملوه
ویژگيهای شاخص کنوني در فضای بينالمللي ،ثبات و تأمين امنيت داخلي و خوارجي ،رشود و توسوۀة
اقتصادی ،ارتباطات گسترده با حوزههای نفوذ نرمافزاری و تأثيرگذاری منطقهای و فرا منطقهای خوود را در
شرایطي محقّق ميکند که توسۀة پایدار و تۀاملات داخلي و خارجي را در قالب یوک اسوتراتژی جوام و
متکّي بر واقۀيتهای جغرافيایي و ملاحظات ژئوپليتيکي طراحوي و تودوین نمایودAbbasi Semnani, ( .

.)2013: 104
 .5مدل مفهومی پژوهش

با توجّه به تۀاریف و پژوهشهای مذکور ،مدل مفهومي ارائهشده در نمودار شمارة ( )8بورای بررسوي
تأثيرگذاری اثرات تغيير اقليم بر توسوۀة پایودار و بوهتب آن توأثير بور تووان ژئووپليتيکي کشوور بوا نقوش
ميانجيگری توسۀة پایدار ترسيم شده است.

نمودار  .1مدل مفهومی ارتباط ژئوپلیتیک و تغییر اقلیم و نقش میانجی توسعۀ پایدار ()Authors2019
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 .6تغییر اقلیم و پیامدهای آن در مقیاس جهانی

افزایش جمۀيت کرة زمين که باعث تغييور کواربری زموين ،تخریوب جنگلهوا ،افوزایش فۀّاليّتهوای
کشاورزی و دامداری ،توليد ضایۀات جامد و مای شده است ،تبۀات مختلفي به هموراه داشوته کوه پدیودة
«تغيير اقليم» یکي از آنهاست .)Angel, 2008( .به هم خوردن اندکي از تۀادل اقلويم جهوان موجوب شوده
متوسط درجه حرارت کرة زمين ،تمایل به روند افزایشي را نشان دهد ()IPCC, 2001؛ بهطوریکه هيئوت
بينالمللي تغيير اقليم در سال  2778گزارش داد که اقليم در حال تغيير و گرمایش جهاني ،در حوال وقووع
است و این تغييرات در قرن مۀاصر نيز با سرعت بيسوابقهای اداموه خواهود داشوت (et al, 2003: Ader

 .)176موج گرمایيِ شدید و خشکساليهای ممتد ،کمبود آب شيرین ،تغيير شکل بارش از جامد به مای ،
گرم شدن آب اقيانوسها ،تسری در روند ذوب یخهای قطبي بااهمّيّتترین و قابول لمستورین موواردی
هستند که در دهههای اخير جوام انساني و زیستي آنها را به خود دیده است (Alijani & Rahimi, 2005:

.)22
 .1 .6مهمترین تأثیرات و تبعات تغییر اقلیم بر امنیت جهانی

مهمترین تأثيرات و پيامدهای تغيير اقليم بر ژئوپليتيک جهاني عبارتانود از :درگيوری و تونش بور اثور
کمبود آب ،تهدید محصولات کشاورزی و امنيت غذایي ،گسترش فقر و بيکاری ،توأثير بور مهاجرتهوای
درون و برونمرزی ،تأثير بر مرزهای سياسي و بينالمللي ،تهدید سلامت و گسترش بيماریهای واگيردار و
خطرناک.
تغييرات اقليمي ،اثرات بارزی بور چرخوة آب و خصوصويات هيودرولوژی حوضوههای آبخيوز دارد،
بهگونهای که ميتواند بهعنوان تهدیدی بزرگ بر مناب آب در سراسر جهان قلمداد شود (Bahri& Zahedi,

 .)2016: 131حدود  88درصد از جمۀيت جهان و یا  010ميليون نفر هنوز دسترسي به مناب بهبودیافتوه و
سالم آب آشاميدني ندارند ( .)UN-Water, 2013بدون شک ،جنگها و تنشهای آینده با توجّه به تغييرات
اقليمي و کمبود مناب آبي جنگ بر سر آب و مناب آبي خواهد بود .اثرات منفي تغييرات آبوهوا در آینوده
بيشتر بر روی مناطقي است که امروزه ،خود ،ميزبان جنگهوای مسولحانه هسوتند ماننود بخوش شورقي و
مرکزی آفریقا ،خاورميانه و مرکز و شر آسيا ( .)Paskal & House, 2007جنوگ داخلوي کوه در موارس
2788؛ در کشور سوریه آغاز شد ،نتيجة عوامل پيچيدهای بود که آب و شرایط آبوهوایي نقش مستقيم در
بدتر شدن شرایط اقتصادی سوریه ایفا کرد .کمبود آب ،باعث مهاجرت مردم به شهرها و ایجاد نارضایتي و
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درنهایت جنگ گردید ( .)Gleick, 2014یکي از اصليترین عواقب گرم شدن کورة زموين ،کواهش توليود
کشاورزی و بهتب آن ،افزایش رقابت بر سور غلّوه اسوت .در نقشوة شومارة ( ،)8کواهش ميوزان توليودات
محصولات کشاورزی تا تاریخ  2757نشان داده شده است .خشکسالي منجر بوه تخریوب محصوول و از
دست رفتن چراگاههای مرت برای دام ميشود ( .)Ding.et al, 2011در ابتدای قرن  ،28سيلها ،احتمالاً ،بوا
تغييرات آبوهوایي ارتباط داشتند .در ماه «مَه» سال  2783سيل باعث کاهش توليد پيشبينيشوده ذرّت از
 85ميليارد بوته به ميزان  81.2ميليارد بوته ذرّت شد ( .)Higgins, 2019دانشمندان بر این باورند که افزایش
سالانة  8درجة سانتيگراد باعث کاهش  87درصد گنودم ،بورنج و ذرّت خواهود شود (.)Tubiello, 2008
تخمين زده ميشود که  57-05درصد محصولات کشاورزی در مۀرض خشکسالي قرار خواهند گرفوت
( .)Epstein& Ferber, 2011عدد افراد فقيری که تحت تأثير سوءتغذیة ناشي از تغيير اقليم توا سوال 2717
قرار ميگيرند ميتواند به  077ميليون نفر برسد ( .)IPCC, 2007درنتيجة خشکسالي شر آفریقوا کوه در
سال  8311اتّفا افتاد ،تنها در سه کشور فقير اتيوپي ،سودان و چاد حدود  577هزار نفر بر اثور سووءتغذیه
جان سپردند ( .)Giddens, 2012: 226بين سالهای  8317و  ،2788سيل بيش از  5.5ميليون نفر را در بور
گرفت و باعث تلفات مستقيم اقتصادی بيش از  37ميليوارد یوورو شود ( .)https://ec.europa.euافوزایش
درجه حرارت جهاني  1-0درجة سانتيگراد ،ميتواند موجب شود  007ميليون نفر بهطور دائم یوا بوهطور
موقت از طریق سيل آواره شوند ( .)Schneider et al, 2007همانطور کوه در نقشوة شومارة ( )2مشواهده
ميشود پهنهبندی آسيبپذیری فيزیکي ناشي از پدیدة تغيير اقليم نشوان داده شوده اسوت کوه بسوياری از
کشورهای آفریقایي و آسيایي از پدیدة تغيير اقليم آسيبپذیرند.

نقشۀ  .1تأثیر تغییر اقلیم بر میزان تولیدات کشاورزی منبع (پایگاه خبری زیست آنلاین .)1331
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نقشۀ .2پهنهبندی آسیبپذیری فیزیکی ناشی از تغییر اقلیم منبع ()Wheeler,2011

فاجۀهبارترین اثور گرموایش جهواني مهواجرت اسوت .در سوال  ،8337شوورای بينالمللوي تغييورات
آبوهوایي ( )IPCC, 1990: 20اعلام کرد که بزرگترین پيامد تغييرات اقليمي ميتواند مهاجرت باشد کوه
ميليونها نفر از مردم در اثر فرسایش ساحل ،سويلاب سواحلي و خشکسوالي شودید آواره خواهنود شود
( .)Myers, 2002بيش از  12ميليون نفر در آسيا و اقيانوسيه در سالهای  2787و  2788آواره شدهاند .ایون
رقم شامل افرادی است که از طوفان ،سيل و امواج گرما و سرما آواره شودهاند ( .8)IDMC, 2014حوداقل
 27ميليون پناهندة زیستمحيطي در سراسر جهان وجود دارد که ایون مقودار بويش از آوارگوان جنوگ و
سرکوب سياسي در جهان است ( .2)UNRIC, 2019تغييرات اقليمي با نفوذ از جنوب ،با گرم شدن فلوات
هيماليا و شمال با ذوب شدن ،یخچالهای طبيۀي هارتلند را توسۀه خواهند داد .تغييورات اقليموي قودرت
نسبي و اهمّيّت این منطقه را افزایش ميدهد ،اما آن را آسيبپذیرتر نيز ميکند ( .)Lee, 2011: 19همچنين
با بالا آمدن سطح آبها ،کشور جزیرهای کوچک «توالو» در حدود  07تا  57سال دیگر ناپدید خواهد شد.
اندونزی اعلام کرده که  20جزیره را به خاطر تغيير اقليم از دست داده است .بانکوک با جمۀيتي بيش از 87
ميليون نفر ممکن است  85تا  27سال دیگر به زیر آب برود .این یکي از  27شهر بزرگ جهان است که بوا
بالووا آموودن آب در دهوة آینووده بووا خطوور آبگرفتگووي مواجووه اسووت ( Khooshmanesh et al, 2015:
1. Internal Displacement Monitoring Centre
2. United Nations Regional Information Centre
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 .)223گرمایش جهاني و تغييرات اقليمي ،مردم را از طریق درجة حرارت شدید یا گسترش و تکنير هوا یا
آب ناسالم تهدید ميکند ( .) Lee, 2011: 25اثر مستقيم تغييورات اقليموي بور سولامتي انسوان بوا افوزایش
بيماریهای مرتبط با دما و مرگومير ناشي از امواج گرما طولاني و رطوبت است .تغييرات اقليمي ميتوانود
دامنة جغرافيایي بيماریهای منتقله خطرناک ،مخصوصاً پشهها مانند «تب مالاریا» و «دنگ» را افزایش دهود
( .)Reiter, 2001گرمای شدید بهطور مستقيم با بيماریهای قلبي عروقي ،بيماری تنفسوي و آسوم مورتبط
است .یکي از شواهد آنها این است کوه در تابسوتان  ،2770در طوول مووج گرموا بوزرگ اروپوا07،777 ،
مرگومير مربوط به گرما ثبت شد (.)WOT, 2018
کشور ایران بهصورت تاریخي و با توجّه به موقۀيت جغرافيایي خوود ،هموواره در مۀورض پيامودهای
ناشي از تغييرات اقليمي بوده است .قرارگيری ایران در کمربند بياباني زموين و برخوورداری از یکچهوارم
مناب آبي (بارش و آبهای سطحي) لزوم توجّه به ابۀاد مختلف تغييرات اقليمي در ایران را آشوکار کورده
است ( .)Kaviyani Rad et al, 2017: 78نتایج مطالۀات مربوط به تغيير اقليم که طوي سوالهای اخيور در
ایران انجام شده است ،همگي ،بيانگر بروز ایون پدیوده در کشوور بودهانود .پيشبينوي  IPCCبورای ایوران
نشاندهندة افزایش متوسط درجه حرارت تا  2درجوة سوانتيگراد در  07سوال آینوده و  0/5توا  1درجوة
سانتيگراد تا  877سال آینده است که در این صورت ،افزایش دما منجر به افزایش سوطح تبخيور و تۀور
سوالانه و خشکسوالي ميگوردد ( .)Amirnejad & Asad Pour Kurdi, 2017: 165همچنوين پيشبينوي
ميشود تا سال  2877با افزایش بارشهای ساحلي دریای خزر و بالوا آمودن سوطح آب بوين  20توا 821
سانتيمتر ،شاهد عقبنشيني خط ساحلي بين  35توا  880متور در سوواحل جنووبي دریوای خوزر باشويم
( .)Alijani& Rahimi, 2005: 25درواق  ،پيامدهای تغييرات آبوهووایي در جغرافيوای قودرت ،بوهطور
ناگزیر به عوامل اقتصادی ،سياسوي و جمۀيوت شوناختي در سوطوح مختلوف ميپوردازد ( & Hommel

 .)Murphy,2013در نمودار شمارة ( )2مهمترین تأثيرات و تبۀات تغيير اقلويم بور امنيوت جهواني ترسويم
گردیده است.
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نمودار  .2مهمترین تأثیرات و تبعات تغییر اقلیم بر امنیت جهانی ()Authors2019
 .1پیامدهای تغییر اقلیم در ایران
 .1 .1پیامدهای اقتصادی

اگرچه بخشهای مختلف اقتصادی اعم از کشاورزی ،جنگلداری ،آب ،صنۀت ،گردشگری ،انورژی و
حتّي بازارهای مالي و بيمه ،از تغييرات اقليم متأثرند ،اما در این ميان بخش کشاورزی وابستهترین بخش بوه
اقليم است و اقليم تۀيينکنندة اصلي مکان ،مناب توليد و بهرهوری فۀّاليّتهوای بخوش کشواورزی اسوت.
بخش کشاورزی ازاینجهت که سهم قابل توجّهي در اقتصاد کشور ایران دارد و ارتباطات پسين و پيشوين
گستردهای با دیگر بخشهای اقتصادی دارد؛ در بخش کشواورزی در اثور کواهش منواب آبوي سوطحي و
زیرزميني شاهد کاهش کمّي و کيفي کشت محصولات کشاورزی و افزایش واردات محصولات کشاورزی
و دامي ميشود .همچنين کاهش مقدار آبهای زیرزميني و افزایش غلظت آن ،باعث شور شدن زمينها و
افزایش بيابانزایي و از بين رفتن حاصلخيزی خاکها و فرونشست دشتها ميشوود ( Khooshmanesh,

.)et al, 2015: 225
 .2 .1پیامدهای اجتماعی

نخستين پيامد تخریب صنۀت کشاورزی و دامي ناشي از تغيير اقليم در کشور ،افزایش حجم بيکاری و
بحران مهاجرت است .یافتههای نشان ميدهد که به ازای تۀطيلي هر کارخانه بر اثر تغييورات اقليموي28 ،
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درصد به آمار بيکاران و  20درصد به آمار مهاجرت اضافه ميکند .علواوه بور ایون ،کمبوود آب و نيواز بوه
تخصيص آن برای فۀّاليّتهای صنۀتي ،ميزان آب در فۀّاليّتهای کشاورزی را کاهش خواهد داد کوه ایون
مسأله بهنوبة خود به کاهش فرآوردههای کشاورزی و دامي ،افزایش بيکاری در ميان کشاورزان و مهاجرت
آنان به شهرها و حاشيهنشيني آنان شدّت ميبخشد

(.)Kaviyani Rad et al, 2017: 86

 .3 .1پیامدهای زیستمحیطی

خشک شدن تالابها و دریاچههای کشور در اثر گرم شدن زمين و افزایش دما درنتيجة به خطر افتادن
زیستگاههای جانوری و گياهي و اخلال در زنجيرة غذایي آنان ،تخریب جنگلها و مرات و فرسایش زمين،
کاهش بارش ،تغيير الگوی بارش ،کمبود مناب آب سطحي و زیرزميني و ایجاد سيلابهای عظيم ،همچنين
مسأله ریز گردها با منشأ داخلي که در اثور خشوک شودن تالابهوای و دریاچوهها و حتّوي از بوين رفوتن
جنگلهای زاگرس در چند سال اخير گریبان گير کشور شده اسوت ( .)www.otaghkhabar24در آینوده
احتمال وقوع سيلاب در بخشهای زیادی از ایران بهطور قابل توجّهي افزایش پيدا ميکند .در نقشة شمارة
( ،)0پهنهبندی مناطق مختلف کشوور در اثور احتموال وقووع سويلاب و در نقشوة شومارة ( ،)1پهنهبنودی
فرونشست زمين در مناطق کشور بر اثر تغيير اقليم ترسيم شده است.

نقشۀ  .3احتمال وقوع سیلاب بر اثر تغییر اقلیم ()Authors2019
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نقشۀ .4خطر فرونشست زمین بر اثر تغییر اقلیم در ایران ()Authors2019
 .4 .1پیامدهای سیاسی امنیتی

تنشهای ناشي از تغيير اقليم به فضایي از تنش و منازعههایي فرساینده و گسترده در ميوان اسوتانهای
مبدأ انتقال آب به پایيندست تبدیل خواهد شد .در چند سال اخير ،اختلافات داخلي بوين موردم اصوفهان،
یزد ،کرمان و کهگيلویه بر سر انتقال آب ،تنشهایي وجود آورده است ،اگر این تنشها بيشتر شوود ،امکوان
وقوع جنگهای داخلي دور از ذهن نيست .افزایش حجم نارضایتيها و شدّت گرفتن فاصلة ميان دولت و
ملت سبب بياعتمادی بوه لایوههای سياسوي در ميوان موردم ميشوود (.)Kaviyani Rad et al, 2017: 87
بيشترین تأثيرات منفي تغييرات اقليم ،بر روی مردم فقير و حاشيهای اطراف شهرها و روستاها خواهد بوود.
این وضۀيت ،نابرابریهای بشری و شکاف طبقاتي موجود را بيشتر و آسيبپذیرتر ميسازد که به دليل فقر
کمتر قادر به انطبا با وضۀيت موجود هستند ( .)Khooshmanesh et al, 2015: 226علاوه بر خشکسالي
به دليل ذوب شدن یخهای قطبي ،باید منتظر زیر آب رفتن سواحل پست خليجفوارس باشويم .اگور رونود
تغيير اقليم به همين شکل ادامه پيدا کند ،در  27سال آینده  12درصد از جزایر ما در خليجفوارس و دریوای
عمان به زیر آب ميروند .این موضوع بر اساس سناریوی افزایش  2.5تا  0.5درجهای زمين پيشبينيشوده
است .در درازمدّت ،دشت خوزستان و اهواز بهتدریج بهوسيلة آب پوشويده مويشوود و جزیورة مرجواني
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ک ويش -کووه کووم ارتفوواعترین جزی وره خليجفووارس اسووت -در درازم ودّت بووه زی ور آب خواهوود رفووت.
()www.otaghkhabar24
 .8تحلیل توصیفی جامه آماری تحقیق

جامۀة آماری پژوهش شامل استادان هيئتعلمي دانشگاه و متخصصوين سوازمان پدافنود غيور عامول،
سازمان هواشناسي و سازمان حفاظت محيطزیست کشور با تۀداد  07نفر به پرسشنامههای تهيوه شوده بور
اساس شاخصهای تغيير اقليم ،توسۀة پایدار و ژئوپليتيک پاسخ دادند .پرسشنامه با طيف ليکرت (از کاملواً
مخالفم = ،8تا کاملاً موافقم = )5سنجيده شده است .مشخصات و آمار پرسشنامههای جم آوریشده از سه
سازمان و سایر (استادان و دانشجویان دکتری دانشگاه) در جدول شمارة ( )8نشان داده شده است.

جدول  .1فراوانی شاخص های آماری پرسشنامه
شاخص های آماری
جنسیت

محل خدمت

تحصیلات

درصد فراوانی

مرد

زن

جمع

فوق دیپلم

لیسانس

فوق لیسانس

دکتری

سازمان محيط زیست

7

3

3

7

8

0

8

85.7

سازمان هوا شناسي

5

88

80

7

7

88

5

20.0

سازمان پدافند غير عامل

87

7

87

7

7

3

8

80.0

سایر

20

2

25

8

2

88

87

18.0

کل

01

22

07

2

0

01

80

877.7

 .3تحلیل دادههای پژوهش

در این پژوهش برای تحليل مدل از روش مدلسازی «مۀادلات ساختاری» با رویکرد حداقل «مربۀوات
جزئي» ( )PLSاستفاده شده است .این الگوریتم شامل دو مرحله اصلي است که عبارتاند از -8 :بررسوي
برازش مدل  -2آزمودن فرضيّههای پژوهش .قسمت اوّل ،یۀني برازش مدل ،در سه بخش انجام ميشوود:
برازش مدل اندازهگيری ،برازش مدل ساختاری و برازش مدل کلّي.
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 .1 .3روایی و پایایی پرسشنامه
 .1 .1 .3پایایی1

قابليت اعتماد که واژههایي مانند پایایي ،ثبات و اعتبار بورای آن بوه کواربرده ميشوود .مۀمولواً جهوت
سنجش پایایي از شاخصي به نام «ضریب پایایي» استفاده ميشود .مۀمولاً آلفای کمتر از  ./0پایایي ضۀيف،
 ./0تا  8نشاندهندة پایایي بالای پرسشنامه تحقيق است .نتایج بررسي ضرایب «آلفای کرونبواخ» و «پایوایي»
در این پژوهش نشان داد که مقادیر این شاخصها برای همة متغيرهای پنهان ،بيشتر از  7.0است؛ بنوابراین
پایایي ابزارهای اندازهگيری با استفاده از این دو شاخص هم تأیيد شد (.)Henceler et al, 2011
 .2 .1 .3روایی2

به مۀنای صحيح و درست بودن است .مقصود از «روایوي» آن اسوت کوه وسويلة انودازهگيری ،بتوانود
ویژگي مورد نظر را اندازه بگيرد .روشي که برای تۀيين روایي پرسشنامه این تحقيوق اسوتفاده شوده اسوت،
«روایي محتوایي» است .روایي محتوایي مۀمولاً توسط افرادی متخصص در موضوع موورد مطالۀوه تۀيوين
ميشود ( .)Sarmad et al, 2011جهت روایي محتوایي پرسشنامه از نظرات استاد راهنما و استادان مشواور
و همچنين یکي از استادتمامهای رشتة اقليمشناسي ،پرسشنامه تصحيح و سپس توزی گردید.
 .2 .3آزمون مدلهای ساختاری
 .1 .2 .3نمودار ضرایب مسیر

نمودار شمارة ( ،)0به بررسي ضریب مسير متغيرها و ميزان تأثير هریک از متغيرهای مستقل بور متغيور
وابسته ميپردازد .مقدار ضریب مسير در بازة  -8و  8قرار دارد .هرچه این مقدار بهصوورت منبوت بيشوتر
باشد ،نشاندهندة تأثيرگذاری بيشتر متغير مستقل بر متغير وابسته است .بر اساس نتایج نموودار شومارة ()0
که مقادیر ضریب مسير را نشان ميدهد:


مقدار ضریب مسير تغيير اقليم بر توسۀة پایدار برابر با  -7.225است که مقداری منفي است.
این مقدار نشان ميدهد ،تغييرات در تغيير اقليم قادر به تبيين بويش از  5درصود از تغييورات
توسۀة پایدار در جهت عکس است.
1. Reliability
2.Validity
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مقدار ضریب مسير توسۀة پایدار بر ژئوپليتيک برابر با  -7.531است که مقداری منفي است.
این مقدار نشان ميدهد ،تغييرات توسۀة پایدار قادر به تبيين بيش از  05درصود از تغييورات
در جهت عکس ژئوپليتيک است.

 مقدار ضریب مسير تغيير اقليم بر ژئوپليتيک با واسطة توسۀة پایدار برابر با  7.801است .این
مقدار نشان ميدهد ،تغييرات تغيير اقليم با واسطه توسۀة پایدار قادر به تبيين حدود  2درصد
از تغييرات ژئوپليتيک در جهت عکس است.

نمودار  .3نمودار ضرایب مسیر ()Authors2019
 .2 .2 .3معناداری ضرایب مسیر (بتا)

یکي از شاخصهای تأیيد روابط در مدل ساختاری ،مۀنوادار بوودن ضورایب مسوير اسوت .مۀنواداری
ضرایب مسير مکمل بزرگي جهت علامت ضریب بتای مدل اسوت .چنانچوه مقودار بهدسوتآمده ،بالوای
حداقل آماره در سطح مورد اطمينان در نظر گرفته شده باشد ،آن رابطه یا فرضيّه تأیيود ميشوود .در سوطح
مۀناداری  37درصد 35 ،درصد و  33درصد این مقدار به ترتيوب بوا حوداقل آمواره  8.30 ،8.01 tو 2.51
مقایسه ميشود.
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نمودار شمارۀ  .4معناداری ضرایب مسیر متغیرها ()Authors2019

نمودار شمارة ( ،)1مۀناداری ضرایب مسير را نشان ميدهد .بر اساس نتایج بهدستآمده از این نموودار
در ادامه تشریح شده است.
جدول .2معناداری روابط متغیرها (منبع یافتههای تحقیق)
نتیجه فرضیه

P Values

آماره t

ضریب مسیر

در سطح اطمينان  35درصد قبول

783.7

2.010

-7.225

تغيير اقليم  >-توسۀة پایدار

در سطح اطمينان  33درصد قبول

777.7

87.073

-7.531

توسۀة پایدار  >-ژئوپليتيک

در سطح اطمينان  35درصد قبول

700.7

718.2

801.7

تغيير اقليم  >-توسۀة پایدار  >-ژئوپليتيک

آمارة « »tبرای ارتباط تغيير اقليم با توسۀة پایدار برابر با  2.010است که در سوطح اطمينوان  35درصود
مۀنادار گزارش شد (.)P-Value ≤ 0.05
آمارة « »tبرای ارتباط توسۀة پایدار با ژئوپليتيک برابر با  87.073است که در سطح اطمينوان  33درصود
مۀنادار گزارش شد (.)P-Value ≤ 0.01
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آمارة « »tبرای ارتباط تغيير اقليم با ژئوپليتيک با واسطه توسۀة پایدار برابر با  2.718است کوه در سوطح
اطمينان  35درصد مۀنادار گزارش شد ()P-Value ≤ 0.05؛ کوه در جودول شومارة ( )2مۀنواداری روابوط
متغيرها آمده است.
 .3 .3برازش کلی مدل معادلات ساختاری

برای برازش کلّي مدل از شاخصي به نام « »GOFاستفاده شد .این شاخص هور دو مودل سواختاری و
اندازهگيری را بهصورت یکجا در نظر گرفته و کيفيت آنها را موورد آزموون قورار ميدهود .ایون شواخص
بهصورت ميانگين  R2و ميانگين مقادیر اشتراکي بهصورت دستي محاسبه ميشود.

این شاخص مجذور ضرب دو مقدار متوسط مقادیر اشتراکي و ضریب تۀيوين اسوت .ازآنجاکوه ایون
مقدار به دو شاخص مذکور وابسته است ،حدود این شاخص بين صفر و یک بوده وتزل و همکاران سوه
مقدار 7.78؛  7.25و  7.00را به ترتيب بهعنوان مقادیر ضۀيف؛ متوسط و قوی برای « »GOFمۀرفي نمودند
(.)Wetzels et al, 2009
جدول  .3نتایج برازش مدل کل (منبع یافتههای تحقیق)
GOF

مقادیر اشتراکی√

7.155

7.005

مقادیر اشتراکی

ضریب تعیین√

ضریب تعیین

7.571

اجتماعي

7.000

اقتصادی

7.501

تغيير اقليم

7.052

بيماری

7.511
7.072

7.050
7.535

توسۀة پایدار
خشکسالي

7.000

رویکرد سياسي

7.570

زیستمحيطي

7.510

مهاجرت

7.518
7.001

7.050

ژئوپليتيک
کشاورزی
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با توجّه به مقدار بهدستآمده در جدول شمارة ( )0برای « »GOFبوه ميوزان  7.155بووده کوه بالواتر از
مقدار پيشنهادی یۀني  7.00که قوی بودن مدل را نشان ميدهد ،است و بنابراین برازش مناسب مدل کلّوي
تأیيد ميشود.
 .11اولویّتبندی پارامترهای اثرات تغییر اقلیم بر ژئوپلیتیک کشور

جهت اولویّتبندی با استفاده از «آزمون مقایسهای فریدمن» 8در نرمافزار « »Spssبه شورح ذیول انجوام
شده است:در جدول شمارة ( ،)1ميانگين رتبههای سؤالات پرسشنامه پس از مرتب کردن از بالاترین رتبه و
مۀناداری آزمون مقایسهای فریدمن تأیيد ميشود.اولویّتبندی پارامترهای تأثيرگذار اثورات تغييور اقلويم بور
ژئوپليتيک کشور مربوط به سؤالات پرسشنامه تحقيق به ترتيوب عبارتانود از  -8فقور و ناهنجواریهوای
اجتماعي  -2خشکسالي و -0مهاجرت که بيشترین تأثير منفي را در ژئوپليتيک کشور خواهد داشت.
جدول  .4معناداری و رتبهبندی سؤالات پرسشنامه بر اساس آزمون مقایسهای فریدمن
رتبههای آزمون مقایسهای فریدمن

معناداری آزمون مقایسهای فریدمن
میانگین رتبهها

60
84.091
13
.000

N
Chi-Square
df
Asymp. Sig.

7.13
6.75
6.68
6.64
6.52
6.07
5.91

میانگین رتبهها

s4
s7
s6
s2
s8
s5
s13

9.28
9.10
9.09
8.54
8.26
7.92
7.13

s12
s1
s11
s3
s14
s10
s9

 .11آزمون فرضیات تحقیق
فرضیّۀ شمارۀ ( :)1بین شاخصهای توسعۀ پایدار و چالشهای ژئوپلیتیک در ایران رابطۀ معناداری وجود
دارد.

در بررسي نتایج آزمون این فرضيّه مشخص شد که مقدار ضریب مسير توسۀة پایودار بور ژئوپليتيوک
برابر با  -7.531است که مقداری منفي است؛ به این مۀنا که با افزایش تغييرات در توسۀة پایدار ،ژئوپليتيک
1. Friedman Test
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کاهش ميیابد .این مقدار نشان ميدهد ،تغييرات توسۀة پایدار ،قادر به تبيين بيش از  05درصد از تغييورات
ژئوپليتيک است .آمارة « »tبرای ارتباط توسۀة پایدار با ژئوپليتيک برابر با  87.073است که در سطح اطمينان
 33درصد مۀنادار گزارش شد ( .)P-Value ≤ 0.01بر این اساس ،فرضيّة صفر پژوهش رد و فرض مقابول
تأیيد ميشود؛ بدین مۀني که بين شاخصهای توسۀة پایدار و چالشهای ژئوپليتيک ایران رابطة مۀنواداری
وجود دارد که با کاهش توسۀة پایدار ،شاهد روند افزایش ایجاد چالشهای ژئوپليتيکي و کواهش قودرت
ژئوپليتيکي کشور در همة زمينهها خواهيم بود و بلۀکس بوا توسوۀة همهجانبوه درزمينوه هوای اجتمواعي،
اقتصادی ،سياسي و زیستمحيطي در یک سطح پایدار و یکپارچه ،شاهد افزایش قدرت ژئوپليتيکي کشور
خواهيم بود.
فرضیّۀ شمارۀ ( :)2شاخصهای توسعۀ پایدار نقش میانجی در اثرات تغییر اقلیم بر ژئوپلیتیک کشور دارد.

در بررسي نتایج آزمون این فرضيّه ،مشخص شد مقدار ضریب مسير تغيير اقليم بر ژئوپليتيک با واسطة
توسۀة پایدار برابر با  7.801است .این مقدار نشان ميدهد ،تغييرات تغيير اقليم با واسطة توسۀة پایدار ،قادر
به تبيين حدود  2درصد از تغييرات ژئوپليتيک در جهت عکس است .آمارة « »tبرای ارتباط تغيير اقلويم بوا
ژئوپليتيک با واسطة توسۀة پایدار برابر با  2.718است که در سطح اطمينان  35درصد مۀنادار گزارش شود
( .)P-Value ≤ 0.05بر این اساس ،فرضيّة صفر پژوهش رد و فرض مقابل تأیيد ميشود؛ بدین مۀنوي کوه
شاخصهای توسۀة پایدار نقش ميانجي در اثرات تغيير اقليم بر ایجاد چالشهای ژئوپليتيک کشور دارد که
با توجّه به ميانجي بودن توسۀة پایدار ،هرچه سطح توسۀهیافتگي کاهش یابد ،اثرات تغيير اقليم نيوز بيشوتر
ميشود و با این وصف ،ما شاهد کاهش توان ژئوپليتيکي کشور در مناطق مذکور خواهيم بود .تغيير اقلويم
به این دليل که منجر به کاهش توسۀة پایدار در کشور ميشود ،با کاهش توسۀة پایدار ،ژئوپليتيوک کشوور
نيز تضۀيف و کاهش پيدا ميکند و برعکس ،هرچه توسۀهیافتگي بيشتر شود ،چالشهای به وجود آمده در
اثر تغييرات اقليمي در آن منطقه کمتر و ما شاهد افزایش توان ژئوپليتيکي در منطقه مذکور خواهيم بود.
 .12بحث و نتیجهگیری بر اساس یافتههای تحقیق

با توجّه به نتایج حاصل از بررسي در فرضيّة شمارة ( ،)8مشخص شد که متغير وابسته توسۀة پایدار بر
ژئوپليتيک کشور بهصورت مستقيم تأثير منبت و مۀنيداری دارد؛ که در یافتهای پژوهشگران که این یافته با
یافتوههای پژوهشهوای انجامشوده ماننود ( Launay, Claire, Mouriès, Thomas )2003و Castree, N.
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) (2007و ) Jessop, Bob (2002و در مقاله «ژئوپليتيک امنيوت غوذایي ،موانو توسوۀه پایودار گرسونگي
مطلق») )jiayi zhou, et al.(2020که در خصو

حاکميت محيطي مفهوومي در بووم شناسوي سياسوي و

سياست های زیست محيطي است که از توسۀه پایدار به عنوان عالي تورین هودف بورای مودیریت کليوه
فۀاليت های انساني  -سياسي  ،اجتماعي و اقتصادی حمایت مي کنند منطبوق اسوت همچنوين ،نتوایج بوه
دستآمده با پژوهشهای محقّقان ایراني بيشتر مباحث اثرات تغييور اقلويم بور کشواورزی و منواب آبوي و
خشکسالي در نقاط مختلف کشور مورد بررسي قرار گرفته است ،یکي است .مانند «نسوبت ژئووپليتيکي
امنيت زیستمحيطي و توسۀة پایدار» توسط کاویاني راد در سال  8037و «ژئوپليتيک امنيوت و توسوۀه بوا
تأکيد بر مرزهای خراسان شمالي» توسط حسنپور در سال  8030انجام شوده اسوت .همچنوين بوه رابطوة
مستقيم ژئوپليتيک و توسۀة پایدار تأکيد شده است .در فرضيّة شمارة ( )2به این نتيجه ميرسيم کوه اثورات
تغييرات اقليمي بهصورت مستقيم و با استفاده از متغير ميانجي توسۀة پایدار بر ژئوپليتيک کشوور نيوز توأثير
مۀنيدار و منفي دارد که در پژوهشهای انجامشده خارجي مانند ژئوپليتيک تغييرات اقليمي (Jon Barnett,

 )2007تۀریووف ژئوپليتيووک در دوران تغييوورات اقليمووي ( )Hommel & Murphy, 2012و تغييوورات
آبوهوایي و ژئوپليتيک؛ آنچه در حقيقت درگير است ( )Redlener, 2016و در پژوهشگران داخلوي نيوز
اثرات تغيير اقليم بر امنيت نيز تحقيقاتي مانند «آیندهپژوهي تهدیدات نظامي امنيتي ناشوي از تغييور اقلويم در
ایران» توسط احمدرضا یانقه باشي ،محمّدرضا حافﻆ نيا ،علياصغر پورعزّت در سوال  8030انجامشوده و
همچنين «تبيين پيامدهای امنيتي تغيير اقليم در حوضة آبریز مرکزی ایران» توسط یدالله کریموي پوور ،موراد
کاویانيراد ،هدایت فهمي و صاد کرمي در سال  8030و «بررسي اثرات تغيير اقليم بر امنيت ملّي پایودار»
توسط هنگامه شيراوند و محمّدناصر هاشمي در سال  8035انجام شده است ،مؤید این مطلوب اسوت کوه
اثرات تغييرات اقليمي بر امنيت کشور تأثير بهسزایي دارد؛ اما در تحقيق حاضر به ایون نتيجوه رسويدیم کوه
اثرات تغيير اقليم بر ژئوپليتيک کشور نيز بسيار تأثيرگذار و مؤثر است و نتایج این تحقيق کاملاً بوا واقۀيوت
پيش رو کشور نزدیک است.
بر اساس نتایجِ تجزیهوتحليل پژوهش ،به این نتيجه ميرسيم که افزایش توان ژئوپليتيکي کشور ایران با
توسۀة پایدار اقتصادی ،اجتماعي و زیستمحيطي کشور ارتباط مستقيم دارد .این رابطه ،کاملاً مستقيم است
و با افزایش یکي ،در دیگری نيز افزایش پيدا ميکند .اثرات تغيير اقليم با توجّه به شرایط و علائم به وجوود
آمده در دهههای اخير در ایران امری اجتنابناپذیر است و این اثرات که غالبواً اثورات منفوي و آسويبپذیر
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برای جامۀه است که در توسۀة پایدار کشور و همچنين در قدرت ژئوپليتيکي کشور حائز اهمّيّوت اسوت،
بهطوریکه اثرات منفي تغيير اقليم در کشور باعث کاهش روند توسۀة پایدار در کشور گردیده و ایون امور
باعث تضۀيف و کاهش قدرت ژئوپليتيکي کشور در عرصههای ملّي و بينالمللي را خواهيم داشت .هرچه
برنامهریزی جهت کاهش اثرات مخرب تغيير اقليم در کشور قویتر و منمر ثمرتر باشد به همان نسوبت در
روند توسۀة پایدار زیستمحيطي و درنهایت در روند توسۀة پایدار کشوور (ابۀواد اقتصوادی ،اجتمواعي و
سياسي) مؤثر خواهد بود و این توسۀهیافتگي درنهایت منجر به افزایش قدرت ژئوپليتيکي کشور در منطقه
و بينالملل خواهد شد.
 .13پیشنهادهای کاربردی جهت تعدیل اثرات تغییر اقلیم بر اساس یافتهای تحقیق
 .1 .13توسعه اقتصادی و اجتماعی

بر اساس نمودار شمارة ( ،)1مۀناداری ضرایب مسير متغيرهای تحقيق ،بيشترین مقودار توأثير شواخص
خشکسالي مربوط به سؤال شماره ( )8پرسشنامه با ( 87.38درصد) است که مربوط به اثرات تغيير اقلويم
باعث کمبود مناب آبي و خشکسالي ميگوردد .در ایون خصوو

ميبایسوت بوا اسوتفاده از روشهوای

آبخيزداری و بهرهبرداری بهينه از مناب آب ،افزایش بهرهوری با استفاده از شيوههای نوین آبياری ،تغييور در
عمليات زراعي و نوع کشت ،جایگزیني محصولات زراعي کوه نيواز آبوي کمتوری دارنود و خواکورزی،
کشاورزان خود را سازگار کنند .در شاخص اجتماعي بيشترین مقدار تأثير این شواخص در سوؤال شوماره
( 3.10( )02درصد) مربوط به عدالت اجتماعي و مقابله با فقر است .بدین منظور در جهت کاهش تنشها
و ناامنيهای مربوط به تغيير اقليم و مقابله با بيکاری ،فقر و کمبود مواد غذایي در کشور ،ميبایست توسوۀة
بهينة صنۀت کشاورزی و آمایش فضایي بهينه و مطلوبِ انوواع کشوت محصوولات کشواورزی اساسوي و
استراتژیک از جمله گندم ،ذرّت و برنج ،همچنين آمایش سرزميني و برنامهریزی توسۀة پایودار در منواطق
مختلفِ مواجه با این پدیده ،لازم است.
 .2 .13توسعه اکولوژیکی

برای این منظور در جهت کاهش توليد گازهای گلخانهای بوهخصوو

دیاکسويد کوربن و افوزایش

استفاده از انرژیهای تجدیدشونده و پاک مانند انرژی خورشيدی ،باد و  ،...اجرای برنامههایِ فرهنگسازی
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استفاده از انرژیهای پاک ،حفاظوت از انورژی در طراحوي سواختمان (سواختمانهای سوبز) ،برناموهریزی
کلانشهری و کاهش اتلاف انرژی برای حملونقل درونشهری و برونشهری نام برد.
 .3 .13تصمیمات سیاسی و نهادی

دولت با عضویت در مۀاهدات و پيمانهای بينالمللي و منطقهای حفاظت از محيطزیست بوه کواهش
توليد گازهای گلخانهای و اقتصاد کمکربن با کمک سازمانهای بينالمللي اقدام نماید .همچنين نقش دولت
و سرمایهگذاری آن در مدرنيته کردن بخش صنۀت کشاورزی و آبياری بر روند توسۀة پایدار کشور ،موؤثر
است .به همين منظور ،دولت با انتقال فناوریهای نووین و دسوتگاههای مدرنيتوه و همچنوين حمایوت از
کشاورزان و خرید تضميني محصولات آنان و تسهيل در صادرات محصولات کشاورزی بسيار مؤثر باشد.
با برنامهریزی و سرمایهگذاریهای بلندمدّت و همکاری بينالمللي ،منطقهای و ملّي جلووی خسوارتهای
ناشي از تغييرات اقليمي را بگيرد که این اقدامات زیربنایي در تمامي تصميمگيریها و تصوميم سوازیهای
دولت در فرآیندهای توسۀهای کلان ملّي ،منطبق با ملاحظات محيطزیستي و سازگار با مباني توسۀة پایودار
انجام گيرد.
 .14پیشنهادهای پژوهشی برای تحقیقات آتی دانشجویان و پژوهشگران

در این تحقيق نحوة تجزیهوتحليل و گوردآوری مطالوب بهصوورت پيمایشوي و کمّوي بوود ،پيشونهاد
ميگردد بهجای روش کمّي از روش کيفي بهصورت «گرنود تئووری» یوا « »GTو بوا اسوتفاده از نظورات
کارشناسان و متخصصين مباحث تغيير اقليم اعم از مسئول مرکز ملّي پایش و هشدار خشکسالي کشوور،
مدیریت تغيير اقلويم حفاظوت محيطزیسوت ،کارشناسوان حووزة پدافنود غيور عامول و برخوي از اسواتيد
صاحبنظر استفاده گردد تا بُۀد اثرات تغيير اقليم در کشوور و کارهوای اجرایوي انجامشوده و کارهوای در
دست انجام در این مبحث کاملاً مشخص گردد.
تشکّر و قدردانی

از مۀاونت پژوهش دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات که زمينة انجام پژوهش را فراهم نمودنود
و نيز مسئولين و کارکنان سازمانهای پدافند غير عامل ،هواشناسي و محيطزیست کمال تشوکّر و قودرداني
را دارم.
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