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  ها  چالش و ییوهواآب راتییتغ ریتأث لیتحل

 یا  منطقه یها  بحران بر آن از حاصل یها  فرصت و

 

 یراز دانشگاه اریاستاد -یکاظم اخوان مسعود

 دانشگاه اصفهان یاسیعلوم س یدکتر یدانشجو -یسیو سارا

 

 26/06/1393: یینها دییتأ  19/08/1392: مقاله رشیپذ

 

 دهیچک
 در و ینیع یها  داده و آمارها به استناد با ،یلیتحل -یفیتوص روش از استفاده با پژوهش نیا

 راتییتغ از یناش یها  فرصت و ها  چالش راتیتأث یبررس دنبالبه ،ییگراواقع ةینظر چارچوب

 انتشار شیافزا ر،یاخ یها  دهه در کندیم انیب ها  افتهی. است یا  منطقه یها  بحران بر ییوهواآب

 و یاقتصاد یها  تیفعال دیتشد و سو  کی از تیجمع عیسر رشد از یناش یا  گلخانه یگازها

. است شده یجهان یاسیدر مق ییوهوا آب راتییتغ جادیا موجب گر،ید یسو از بشر یصنعت

 راتییتغ یامدهایپ نیترمهم ،یبارندگ یها نوسان و ها  آب سطح باالآمدن هوا، یدما شیافزا

. اند  هکردمواجه  یا  تازه یها  فرصت گاه و ها  بشر را با چالش اتیح ةادام که هستند ییوهوا آب

و مهاجرت از جمله  دارریواگ یها  یماریب وعیش ،ییغذا منابع و نیریش آب ریذخا کمبود امروزه

واقع در اطراف خط استوا  ةتوسعدرحال یکشورها و یا  حاره مناطق ژهیوهب که است ییها  چالش

 م،یعظ یها  خچالی ذوب ،یآت یها  دهه در شود  یم ینیب  شیپ مقابل، در. اند  هکرد ریرا درگ

 یها  فرصت شمال، قطب ژهیوهب ،یقطب مناطق در دیشد یسرما کاهش و یدائم یها  خبندانی

 یلیفس ،یکان ارزشمند ریذخا استخراج مناطق، نیا در سکونت یبرا را یمساعد طیشرا و تازه

واقع در  ةافتیتوسعه یکشورها بهتازه فراهم آورند و  یارتباط یها  راه به یابیدست زین و ییغذا و

 و ها  چالش نیااز  کیهراست  یهی. بدندبرسان   بهره ها  دولت گریاز د شیاطراف قطب شمال ب

 یحت ای ندکن  یمهموار  نیرید یو تضادها ها  یدشمن دیتشد یبرا را نهیزم ینوعبه ها،  فرصت

 بیترت نیاهب و شوند  یممختلف جهان  یکشورها انیتازه م یها  یریدرگ و ها  تنش بروز موجب

 .زنند  یمرقم    منطقهرا در  یدیجد یها تحول

 

 ن،یزم شدنگرم ،ییوهوا آب راتییتغ ،یا  منطقه یها  بحران ،یالملل  نیب تیامن: ها  دواژهیکل
 .ییگرا واقع

 

 

 

                                                                                                                                               
 09188316539مسئول:  سندةینو   Email: mak392@yahoo.com  
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 مقدمه

 واناتیح چراندن. اند  نهاده یبرجا یا  منطقه یوهوا آبو  میبر اقل یتوجه انیشا راتیتأث خ،یتار یابتدااز  یبشر یها  تیفعال

منجر  یابانیو گسترش مناطق ب جادیبه ا ،یکشاورز یها  نیزم شیافزا یبرا درختان دنیبر و ها  جنگل سوزاندن ،یاهل

 ها  یخشکسال بموج 1970 ةده در دهیپد نیا. است دهیانجام «ییزا  ابانیب» ةدیپد ای ها  ابانیب شتریبه تداوم هرچه ب و شده

نظام اقتصاد  یها  انیبن و گرفت را نفر هزار 100 از شیب جان ،شد قایآفر یصحرا در مدتیطوالن و دیشد یها  یقحط و

 در) یصنعت یها  دولت یها  یطلب  جاه و تیجمع عیسر رشد، 21 قرن به ورود با. کرد رانیرا در آنجا و یشتیو مع ییابتدا

. شد یجهان اسیدر مق ییوهوا آب راتییتغو سپس  یا  گلخانه یگازها انتشار شیافزا موجب( نیچ و کایآمر هاآن رأس

 ییوهوا آب راتییتغ یامدهایپ نیتر مهماز  ،یبارندگ دیشد یها نوسانو  هااختالل ها،  آب سطح باالآمدن ن،یزم شدنگرم

 حاضر پژوهش ،رونیا از. نهد  یم یرا برجا ییامدهایپ و آثار گوناگون یهاشکلبه  نیاست که در مناطق مختلف زم

 نیا انیارتباط م ی، به بررس«از آن یناش یها  فرصت و ها  چالش و ییوهوا آب راتییتغ» درصدد است ضمن شناخت

 نةیزم در پژوهش یاصل پرسشبه  کوشد  یمپژوهش  نیا جه،یدرنت .بپردازد یا  منطقه اسیمق در بحران بروز و راتییتغ

پاسخ به  در شدهمطرح ةیفرض. دهد پاسخ یا  منطقه اسیدر مق ژهیو به ها  بحران بر یآت ییوهوا آب راتییتغ ریتأث یچگونگ

 موجب سوکی از ،کنندیم جادیا مروربه که ییها  فرصت و ها  چالش با ییوهوا آب راتییتغ»است:  گونهنیامذکور  پرسش

را  نهیزم گر،ید یو از سو شوند  یمدر اطراف خط استوا  یا  حاره ینواح در مزمن یها  بحران و ها  یریدرگ دیتشد و ایاح

 .ندکن  یم ایمه جنوب و شمال قطب دو کیدر مناطق نزد ژهیو به ،تازه یها  بحران و ها  تنش یریگ  شکل یبرا
 

 ینظر یمبان

 ،یاقتصاد علوم نظرانمورد توجه متفکران و صاحب ربازیاز د ،هاانسان انیم ابیجدال بر سر کسب منابع کم ةمسئل

 یها  دگاهیدر د یجزئ راتییبا تغ هینظر نیا ،یاسیس یهاتفکر در. است بوده... و یشناسستیز ،یشناختروان ،یاسیس

 کنان، جرج بهور،ین آرون، والتز، مورگنتا، مانند یروانیپ زیو هابز و ن یاولیماک د،یدیآن، توس انگذارانیو بن ییگراواقع مکتب

 .خورد  یم چشم به وضوح  به... و نجریکس

 یموجود را انسان کرد،  یم یتلق یو اجتماع یاسیس یوانیح یذات طوربهبرخالف ارسطو که انسان را  ،هابز توماس

و کسب افتخار. حالت  یاعتمادیبوجود دارد: رقابت،  یاصل ةزیدر نهاد انسان، سه انگ ،یو باور  به. کند  یم قلمداد جو  زهیست

 مطلوب، طیشرا حفظ و خود از دفاع یبرا یآدم شودیم موجب. حالت دوم کندیم دار  وا شتریب سود کسب بهرا  انساناول، 

)جونز،  دساز  یم وادارو احراز مقام، انسان را به تاختن به همنوع خود  یآور  نام یبرا سوم حالتاستفاده کند و  هیقهر ةقو از

 نیبرهم و داند  یم «همه هیعل همه جنگ» مشکل یبرا ییجو  دولت را چاره سیتأس لیهابز دل ،قتیدرحق(. 122: 1388

 اطاعت یعموم یقدرت از تا دارد  یرا بر آن م انیآدم ،یحس یها  لذت از یمندبهره و آرامش یآرزو»: دیگویم اساس

)هابز،  «سازد  یم لیمتما ،یعموم یاز قدرت یرا به فرمانبردار انیآدم ،لیدل  همان  به زین جراحت و مرگ از ترس... کنند

 نظام در دولت و دولت در انسان و انسان در وانیح روح دنیدم» یمعنا  بهدولت را  انیگراواقع ،سان  نیبد(. 139: 1389

 نیا یایمزا از زین هادولت و کنندیتالش م خود یشخص منافع ندآوردستبه یبرا هاانسان. کنند  یم ریتعب «المللنیب

 و سود یاقدام هر در زین هادولت ،کنند هسباحمرا  یکار انجام انیو ز سود هااگر انسان ،جهیدرنت. ندشویم مندبهرهتالش 

 دونشیموارد جنگ  هاآن باشد، دولت انیاز ز شیجنگ ب یایاگر مزا ،یتیوضع نیچن در .کنندیم یابیارز را شانیز

 (.141: 1389 ،یو رحمت ی)عسگرخان

 و میمفاه به راختصابه ،  است گرفتهانجام  ییگراواقع مکتب یها  شهیاند یبرمبنا حاضر پژوهش نکهیا به توجه با

 :شود  یمآن اشاره  یاصل یها  هیفرض



 71 یا  منطقه یها  حاصل از آن بر بحران یها  فرصت و ها   و چالش ییوهوا آب راتییتغ ریتأث لیتحل

 کی زور اعمالاز  یریجلوگ یبرا یقدرت چیه ،الملل  نیب نظام در ،یداخل ةعرص برخالف: کیآنارش الملل  نیب نظام .1

 وجود ندارد. گرید یهاتدول دولت

 هستند. یالملل  نیب نظام یاصل گرانیها باز: دولتیمحور  دولت .2

 .است قدرت شیافزا و حفظ کسب، یبرا تالش الملل،  نیب استیس یژگیو: قدرت .3

 .دنپردازیآن م ةدیفا -نهیهز ةمحاسب به ،یعمل هر به اقدام از شیپ هادولت: تیعقالن .4

 .بقاست ،یمل اهداف به یابیدست شرطشیپ: بقا .5

 (.16: 2010 نز،ی)کال یگرید نیتضم بهنه  کنند اتکاخود  به ،بقا یبرا کوشندیم هادولت: یاریخود .6

 دگاه،ید نیا از. داند  یم مربوط هاآن سرشت به زیهرچ از قبل را هادولت انیم یریدرگ یها  شهیر ،ییگراواقع مکتب

 ،رونیا از. دارد شهیر هاآناز آن، در ذات  گرانید کردنبینص  یب و خود قدرت شیافزا و حفظ کسب، یبرا هادولت تالش

 یهیبد. ندکن  یبا هم منازعه م ،راستا نیا در امکاناتبر سر تصاحب  ،شیخو یالملل  نیب اعتبار یارتقا یبرا همواره هادولت

و  ها  گذرگاه ها،  سلطه بر تنگه یحت ای ییآب، گاز، نفت، مواد غذا مانند یابیکم ریو کنترل منابع و ذخا آوردن  دستهب است

 ،«قدرت»و  «تیامن» ةمقول دو انیم ،یسنت یها  دگاهید در. هاستعامل نیا نیتر مهماز  ، ...و یالملل  نیب یراهبردمناطق 

گره  ییوهوا آب راتییتغ ةدیپد با تیامن، 21 قرن آغاز در و امروزهشواهد،  براساس اماوجود داشت،  میمستق یا  رابطه

 یحت و یمیقد یها  نهیک و ها  نزاع دیتشد یبرا را نهیزم ،شانیها  فرصت و ها  با خسارت راتییتغ نیا یعنیخورده است؛ 

 .ندکن  یم مساعد تازه، یها  یریدرگ و ها  تنش ظهور

آن  انگریب ها  ینیبشیپ. دارند قرار ییوهوا آب یهارییتغ درمعرض گرانید از شیب یلیدال  به ،مناطق یبعض گمانیب

 گذاردیم یبرجا ایو آس انهیخاورم قا،یرا بر قطب شمال، آفر ریتأث نیشتری)حداقل در ابتدا( ب نیزم شدنگرم که است

 و «ییاستوا کمربند» عنوان دو بامناطق را  نیا یطورکلهب ،یلب(. 2007 ،ییوهوا آب راتییتغ درباب یحکومتانیم ئتی)ه

دو کمربند رخ  نیحول ا 21در قرن  ها  یریدرگ غلبا کند  یم ینیبشیپ او. است کرده یبند  دسته «یقطب کمربند»

 یبرجا یمیمستق آثار ها،آن اطراف در ها  تنش دیکمربندها و تشد نیا ضیهوا، در تعر یدما یجهان شیو افزا دهند یم

کشور  40از  شیرا با ب نیزم ةکر ل،یما 24،902حدود  یبا مساحت یی(. از نظر او، کمربند استوا7: 2009 ،ی)ل گذارد یم

در عرض  السرطان  رأس و یالجد  دو مدار رأس انیم در واقع یابانیب و یریگرمس یکشورها و مناطق شامل و ردیگ  یدربرم

و از  قایآفر یمناطق جنوب سمت به نییپا از است، توسعهدرحال یکشورها شامل شتریب که کمربند نیا. شودیمخط استوا 

 یکایآمر یجنوب یها  کمربند شامل بخش نیا ،یغرب ةکرمیاست. در ن یشرویدر حال پ یمرکز یایآس سمت بهباال 

 ،یشمال یقایآفر ،یغرب ةکرمین در و است یجنوب یکایآمر یشمال یها  بخش و( یمرکز یکایآمر و کی)مکز یشمال

 یها  قسمت و قزاقستان ه،یترک ران،ی)ا یمرکز یایآس سپس و نیالنهر  نیب انه،یسرخ، خاورم یایرا به در یمراکش و سومال

 قطب اطراف در جیتدربه ،یگرید کمربند امروزه(. 8)همان:  کند  یم متصل یگب ابانیب و تبت فالت(، یجنوب یایآس یغرب

جهان را پوشش  ةافتی توسعه یاغلب کشورها ،ییکمربند برخالف کمربند استوا نیا 1.است یریگ  شکلدرحال شمال

 لیدلبه تنهانه لهئمس نیا. ردیگ  یکشور دربرم دهقطب شمال را با کمتر از  ل،یما 10،975 حدود یمساحت با و دهد  یم

 قرار یشمال ةکرمین در جهان یکشورها نیتر  بزرگ که است ببس نیا هب بلکه ،است کمربند نیا مساحت تربودنکوچک

  (.13)همان: دارند 

 

                                                                                                                                               
 حرارت نیزم رایز شود؛یم لیتشک ریتأخ با کمربند نیا. ردیگ شکل جنوب قطب اطراف زین یگرید کمربند ،یآت قرن در شودیم ینیبشیپ. 1

 راتییتغ از شتریب اریبس مناطق نیا پس. دارند قرار یشمال کرةمین در جهان یهایخشک شتریب و داردیم نگه خود در آب از شتریب اریبس را
 .دهدیم رخ یشمال یقطب کمربند اطراف در ابتدا راتییتغ نیدتریشد و نیشتریب ن،یبنابرا رند؛یپذیم ریتأث ییوهوا آب
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 تنش  ییاستوا یمیو قد یقطب یریگ  شکلدرحال تنش یکمربندها. 1 نقشة

 13: 2009 ،یل: منبع

 

 دیکمبود شد علت)به قایآفر جنوب زین و( دیشد یگرما علتبزرگ آن )به یصحرا ژهیو به قا،یآفر ةقار ان،یم نیا در

مناطق  گریاز د ها،  آن در اهدیتهد و ها  بیآس و هستند ییوهوا آب راتییتغاز  یاز همه گرفتار مصائب ناش شی(، بیبارندگ

 را خود یها  مشکل اغلب ،ها ییقایآفرج(. 2007 ،ییوهوا آب راتییتغ درباب یحکومتانیم ئتی)ه است تر  گسترده و دتریشد

اجالس سران سازمان وحدت  دراوگاندا،  جمهور سیرئ ،یموسوون یووری. نندیب  یم یو صنعت افتهی توسعه یها  دولت چشم از

درحال یایدن هیعل افتهی توسعه یایکه دن دینام یا  حربه و یتهاجم یاقدام را ییوهوا آب راتییتغ، 2007 لیدر آور قایآفر

وارد شده بود،  ییقایهوا بر ملل آفر یجهان شدنگرم لیدلبهکه  ییها  خسارت یبرا ،انیپا در یو. است بسته کارهب توسعه

گرم و یا  گلخانه یگازها دیمسئول تول گرانیداز  شیب افتهی توسعه ی(. کشورها2007درخواست غرامت کرد )کالرک، 

 مندبهره هوا شدنمثبت گرم راتیتأثممکن است از  یدر کمربند قطب افتهی توسعهمناطق  یبعضو  هستند نیزم شدن

 کسانیطوربه شرفتهیرپیغ و شرفتهیپ جملهمختلف از  یکشورها یبرا ش،یگرما نیا انباریاما در بلندمدت آثار ز ،شوند

 نیا نیبر عواقب سنگ ،«تیو امن وهوا آب راتییتغ» نةیزمدر  ریاخ یها  پژوهشاز  یبعض طورکههمان. است خطرناک

 طلب،  ییجدا یهاجنبش از یطوالن ةخچیتار با یاندونز مثال، یراب ؛اند  کرده دیتأک شرفتهیپ یکشورها یبرا رهاییتغ

 نیهمچن. دارد را یافراط یها انیجر و ها  گروه و مسلمان تیجمع نیشتریب ،یاسیس یثباتیب و شکننده یدموکراس

 ،یاندونز ،بیترتنیاهب. است هکرد ریپذ  بیآس شدتبه ییوهوا آب راتییتغ برابردر را آن ع،یوس یها  جنگل و ریالجزا مجمع

 طیشرا در نتواند آن حکومت اگر و ددار یجو نامساعد طیشرا در مهاجرت و یتینارضا دیتشد و بروز یبرا را الزم لیپتانس

 با چالش سمت به طلبییجدا و کالیراد یها  گروه کند، عمل ثرؤم یا  گونهبه ،یاحتمال یعیطب یایبال دربرابر و یبحران

: 2007 ،یباسب) دکن  یم مواجه یجد ییاهدیتهد با را غرب یایدن منافع ها،  تنش و یتینارضا نیا یامدهایپ وروند  یم دولت

و با  افتهی توسعهملل  یحت که دهد  یم نشان، 2005در سال  کایآمر ینایکاتر توفان مانند یوقوع حوادث نیهمچن (.8 -7

 نیا. رندیپذبیآس ییوهوا آب راتییتغاز  یناش دیدر مقابل حوادث شد دیجد طیخود با شرا دادنقیتطب یباال برا تیظرف

و کشته نفر  1800از  شیب ،شد خسارتدالر  ونیلیم 80از  شیب موجب ،کرد رانیرا و شهرها از یادیز یها  وفان قسمتت

نفت آن خسارت وارد کرد.  یها  شگاهیپاال جمله از ییربنایز ساتیبه تأس گذاشت و یبرجا خانمانیبهزار نفر  270حدود 

به  ییپاسخگو بهخود را  ینظام امکاناتمجبور شد  و بود عراق و افغانستان در جنگ ریدرگ زمان نیدر امتحده  االتیا

 (.1)همان:  کند معطوف یداخل یاضطرار تیوضع
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 پژوهش روش

 بر آن از یناش یهافرصت و هاچالش و ییوهوا آب راتییتغ ریتأث فیآن توص هدف واست  یلیتحل -یفیتوص پژوهش نیا

 طومرب یو نمودارها ها جدول ها،  نقشه منابع، از استفاده با و ینیع یها  داده و آمارها به استناد با ،یا  منطقه یهابحران

 شدت ای یریگ  شکل بر چگونه ییوهوا آب راتییتغ شود مشخصتا  است یافتیمنطبق با اطالعات در یلیتحل ةارائ یبرا

و  ییگراواقع مکتب یها  دگاهید بر پژوهش یچارچوب نظر نیهمچن. نداثرگذار جهان مختلف مناطق در هابحران نیا

 در و رهاستیمتغ و ها  دهیپد ةرابط کشف یدرپ پژوهشگر ،یفیتوص یهاپژوهش در .دارد قرار آن نظرانصاحب نیتر مهم

منطبق با  ةارائ و یبندمختلف و سپس جمع یها  و موضوع دادهایو منظم رو یواقع فیحوادث، توص افتیبه در ،آن

 .پردازد  یم تیواقع

 

 یا  منطقه یها  بحران بر ییوهوا آب یاهتغییر ریتأث

 دیو تشد یا  منطقه یها تحولبروز  یبرارا  نهیزم ها،  فرصت و ها  چالش جادیو خاص با ا امع صورتهب ییوهواآب راتییتغ

 یها  بخشاز  یاریبسرا در  تیدر بلندمدت نظم و امن بیترت  نیاهب و ندکن  یمهموار  رهاییتغ نیا از تأثرمدر مناطق  یریدرگ

 . سازند  یمجهان با چالش مواجه 

 

 
 یا  منطقه یها  به بحران ییآب و هوا راتییتغ لی. روند تبد1 نمودار

 

 یعموم راتیتأث .1

 هستند ییوهوا آب راتییتغ یامدهایپ نیتریاصل «یبارندگ یها نوسان» و «هاآب سطح باالآمدن» ،«هوا یدما شیافزا»

 . دگذارن  یم ریمتفاوت تأث یهاهدرج اب جهان یها  بخش شتریب برکه 

 را نیزم شدنگرمسازوکار  1821در سال  ،یفرانسو یدانیاضیر ر،یفور ستیباپ نیجهوا:  یدما شی( افزاالف

در اتمسفر  یا  گلخانه یگازها که کرد استدالل گلخانه، و اتمسفر انیم شباهت درک ضمن یو. دکرکشف  بارنیاول یبرا

مسئله در  نی. ادنشویم یدیخورش یو گرما یو مانع بازگشت مجدد انرژ انددربرگرفته را نیزم یا  هاله مانند نیزم

به نام  یسوئد یدانیمیش ،1896 سال در. انجامدیم نیزم ةکر شدنگرم و هوا یجهان یدما شیافزا به مدتیطوالن

هوا  یجهان یدما گراد  یسانت ةدرج 6 تا 5 شیافزا به ن،یزم در دکربنیاکس  یثابت کرد که دوبرابرشدن د نوسیاسوانت آره

 ،ی)خشکسال یعیطب یایبروز بال
 ...(و توفان زلزله، ل،یس

 شی)افزا ییوهوا آب یرهاییتغ
 ،یبارندگ یهانوسان هوا، یدما

 (هاآب سطح باالآمدن

 منابع به یابیدست یبرا تالش
 یهافرصت و سوکی از ماندهیباق

 گرید یسو از تازه

 و هایریدرگ ،تضادها ،هاتنش
 یامنطقه یهابحران

 یهاتیفعال+  تیجمع شیافزا
 یبشر یصنعت و یاقتصاد دیشد

 ی)د یاگلخانه یگازها دیتول
 متان تروژن،ین دیاکس دکربن،یاکس

 (هاکلروفلوئوروکربن ریسا و
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 زانیسنجش م یرا برا یگروهبود که  یدانشمند نیاول نگیلی، چارلز ک1950 ةده آغاز با سپس. انجامدیم

 (.256: 2002)وودفورد،  داد لیتشک ییهاوا ریو جزا ایفرنیاز قطب جنوب، کال یدر مناطق ایدر اتمسفر و در دکربنیاکس  ید

به ،یآغاز انقالب صنعت یعنی 1750سال  ازاندک، دانشمندان معتقدند  ینظرها  اختالف از نظرصرف باامروزه  هرحال،هب

 درحال بشر ،یصنعت و یاقتصاد یها  تیفعال از یناش متان و دکربنیاکس  ید ژهیو به یا  گلخانه یگازها انتشار شیافزا لیدل

  .است ییوهوا آب یجهان یگرما مدتیطوالن ةدور کردنتجربه

واقع در قطب شمال و  یها  خچالی تمام 2030 سال تا ،هوا یدما یجهان شیافزا لیدلبه دهدینشان م ها  ینیب  شیپ

 شیافزاهوا  یو دما (2007 ،گرانیدشد )سرز و  خواهند ذوبقطب جنوب،  یخیو سطوح  ها  کوه تمامقرن،  نیتا آخر هم

 جو، یا  گلخانه یگازها شیافزا دربرابر نیزم که بردند یپ تلخ تیواقع نیا به 2005. دانشمندان در سال افتی خواهد

 موجبکه  است نیدر اعماق زم خی نیریز یها  هیال شدنذوب هاآن نیتر مهم و دهد  یم نشان یرونیب یها  واکنش

 نقش دکربنیاکس  یکه در جذب د -را ها  پالنکتون مرگ نیهمچنو  دشو  یم ها  انوسیاق شدنگرم و هاخیآزادشدن کربن 

 یهاخیهوا در قطب شمال، ذوب  یدما شیافزا راتیتأث نیترقیاز عم گرید یکی (.117: 2009)برگ،  دارد یدرپ -دارند

درصد از کل مساحت قطب  5/24که حدود  یدائم یهاخی ذوب دهند  یم نشان ها  پژوهش. استمنطقه  نیدر ا یدائم

 ،ییوهوا آب راتییتغ درباب یحکومتانیم ئتیههواست ) یدما یجهان شیمهم در افزا یعامل دهد،یم لیشمال را تشک

 درصد 70 با برابر تن، ونیلیم 500) متان و دکربنیاکسید گاز از یادیز زانیم زده،خی یها  نیسرزم نیا (.821: 2001

: 2006 رمنت،ی ی)دوپونت و پ ندکنیم اتمسفر وارد را هاآن شدن،در اتمسفر( در خود دارند و درصورت آب یکنون کربن

 رایز ابد؛ی  یم کاهش هانیسرزم نیا در زین یدیخورش یها  اشعه انعکاس قدرت ها،  خی نیدرصورت ذوب ا نیهمچن(. 69

گرما را جذب  خ،یاز پوشش  یعار یها  نیزم کهیدرحال ؛دهند  یم انعکاس اتمسفر به را گرما خ،ی از دهیپوش یها  نیزم

 .کنندیم یباز ینقش مهم نیزم شدنگرم روند عیتسر در و دنک یم

 سال از)سال گذشته  130 درسال جهان  نیترگرم 2010سال  کا،یآمر یانوسیو اق یامور جو یمل ةادار گزارش بقاطم

درجه  14 یعنی ،گراد  یسانت ةدرج 57تا  2010سال  ةییژو تا هیژانو ماه از نیزم یدما نیانگیم. است   بوده (به بعد 1880

سال  صدنشود، در  دهیشیاند یری. کارشناسان معتقدند اگر تدباست   گرفته یشیپ 1998در سال  ستمیباالتر از رکورد قرن ب

 ه،یروس و آلمان مانند ییکشورها در یحت و ابدی  یم شیدرجه افزا شش تا پنج نیمتوسط ب طورهب نیزم ةکر یدما ندهیآ

شاهد  2010کشور جهان در سال  هجده آمارها،. براساس دکنن تحمل را گراد  یسانت ةدرج 50 یدما شوندیم مجبور مردم

حوادث و سوانح  انیقربان زانیم و دندینام از بشر عتیانتقام طب را سال 2010سال  ،دانشمندانبودند.  یا  سابقه  یب یگرما

مرگبار و  یرا به سال 2010سال  ،انسان دست ها،آن باور به. زدند نیتخم هزارنفر 250 کم  دست ،سال نیا در را یعیطب

 لیس ،یتیهائ ةلرزنیزم. اند  داشته یدرپ یاقتصاد انیز دالر اردیلیم 222 حدود ایبال نیا. است   هکرد لیبدت نهیپرهز

العالم،  ی)خبرگزار شوند  یمحسوب م 2010در سال  یعیطب یایبال نیمرگبارتر ه،یگرما در روس ةپاکستان و امواج کشند

 شیافزادرحال  وستهیپهوا  یو دما شدنگرم درحال شدتبه نیزم که اند  داده هشداردانشمندان  ب،یترتنیابه (.1389

 گزارش حال،نیباا. انجام دهد شیگرما نیا ةاز بروز فاجع یریجلوگ یبرارا  یمشترک یها  تالش دیبا یجهان ةجامع و است

 یا  گلخانه یگازها انتشار درصد 40 تا 25 کاهش دهد  یم نشان ییوهوا آب راتییتغ درباب یحکومتمیان تئیه نیچهارم

 ةدرج دورا در حد  یجهان یدما شیکه افزا دهدیم شانسما  بهدرصد  50 فقط، 2050درصد تا سال  80و  2020تا سال 

 یاهخطر و ها  بیاز آس یاریبس زین 2050گازها تا سال  نیانتشار ا یدرصد 80 کاهش حتی گرچه. کنیم حفظ گراد  سانتی

 (.الف 2007 ،ییوهوا آب راتییتغدرباب  یحکومتانیم ئتیه) بردیمن نیب از را آن یجد
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  2010تا ژوئن سال  هیاز ژانو نیسطح زم یهوا یدما شی. افزا2 نقشة

 http://nsidc.org/sotc/images/surfacetempanon2010.gif : منبع

 

 
 2010 تا 1979 سال از هوا یجهان یدما شیافزا روند. 2 نمودار

 http://www.thelobbyist.biz/images/stories/perspectives/graph2011.jpg: منبع

 

 همچنان دکربنیاکس  ید صدور توقف از پس گرید سال 1000 تا ییوهواآب راتییتغبه باور سولومون،  نیهمچن

 (.1704: 2009)سولومون،  دهند  یم دست از یکندرا به شان  نهفته یگرما ها  انوسیاق رایز ؛است ریناپذ  برگشت

 و اهایدر آب باالآمدن ،یاگلخانه یگازها ییگرما آثار نیتر مهماز  یکی :ها  آب سطح باالآمدن (ب

. دهد  یم رخ نیزم سطح یخی پوشش و یخچالی یها  کالهک ذوب و ها  انوسیاق یدما شیافزا لیدلبه که هاست انوسیاق

 و نگایپل. کند  یم جادیا توسعهدرحال یدر کشورها ژهیو به یساکنان مناطق ساحل یبرا یا  دهیعد یها  مشکل ،مسئله نیا

 سطح شیافزا»: کنند  یم اظهاراز آن  یناش یها  مشکل و هاسطح آب شیافزا نةیزم ضمن مطالعه در (56: 2001) وتوبی

 شیافزا ها،  نیسرزم از یبخش رفتن  آبریو ز یساحل شیبه فرسا یتوجه انیشا طورهب(، میمال صورتهب ی)حت هاآب

 سواحل و یمرجان محافظ یها  صخره رفتننیب از ن،یریش یها  آب شورشدن ،ییایدر و ینیزم یها  توفانمانند  یعیفجا

 ،یاقتصاد ةتوسع ،یکشاورز یهانیزم ها،  گونه یبقا ،یبشر اتیح یبرا یجد یدیو تهد است شده منجر یاماسه

  «.رود  یم شمار  به ربناهایو ز ساتیتأس

file:///C:/ADMIN/Downloads/(http:/www.thelobbyist.biz/images/stories/perspectives/graph2011.jpg
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 2010 سال تا هاآب سطح یجهان شیافزا روند. 3 نمودار

 http://cdn.ihatethemedia.com/wp-content/uploads/sea-level-rise-e1293714765402.jpg: منبع

 

 مناطق در نفر ونیلیم 638 حدود یعنی ا،یدن مردم دهمکی توسعه، و ستیز طیمح یالملل  نیب انجمن پژوهش بقاطم

 کنند؛  یم یزندگ ایآس در مردم نیا درصد 75 حدود. دارند سکونت ایدر سطح از باالتر متر 10 از کمتر یارتفاع با و یساحل

 تختی. پادارندسکونت  ایسطح در یمتر باال 5با ارتفاع کمتر از  یمناطق در بنگالدش تیدرصد از جمع 46مثال،  یبرا

 ییایدر یها  توفانشهرها در معرض امواج و  نیرتریپذ  بیاز آس یکی ،تینفر جمع ونیلیم 6/12داکا با حدود  کشور، نیا

 زین یمناطق واقع در کمربند قطب ژهیو بهو  افتهی  توسعه یکشورها یست که حتا آن انگریب(. شواهد 8: 2007 ،ی)باسب است

 445کربن جو از  شیکه افزا ستا آن انگریب نهیزم نیا در ها  پژوهشند. نما یمن امان در اهایباالآمدن آب در یها  بیاز آس

 و ریجزا از یاریبس و دوشیمو قطب شمال  نلندیگر یقطب یها  خچالیذوب کامل  موجب ون،یلیواحد در م 450واحد به 

ژاپن، هند،  (.116: 2009)برگ،  بردیمآب  ریقرار دارند، به ز ایاز سطح آب در ترنییرا که پا کایآمر یشرق ةکران مناطق

 از یناش یها  البیهستند که درمعرض خطر س ییپرو و... از کشورها ا،یکلمب ن،یآرژانت ل،یمصر، برز ،یاندونز ن،یچ

 .دارند قرار هاآب سطح باالآمدن

 وقوع امروزه. کند  یم جادیا ییها اختالل یبارندگ یدر الگوها ،ییوهوا آب راتییتغ :یبارندگ یها نوسان( ج

مهین و خشک ،یریگرمس مناطق اغلب در یبارندگ اما شود،  یمشاهده م ارهاب یشمال ةکرمیدر ن ژهیو به دیشد یها  یبارندگ

 ج(.2007 ،ییوهوا آب راتییتغ درباب یحکومتانیم ئتیه)است  کاهش  روبه همچنان ییاستوا کمربند در واقع خشک

کمربند  مناطق اما ،ندبریماز کمبود آب رنج  ییکرده است، مناطق کمربند استوا ینیب  شیپ یل طورکههمان ،قتیدرحق

 هیروس سوئد، دانمارک، فنالند، نروژ، ریسردس یکشورها البته .(11: 2009 ،ی)ل شوند  یمآب  یگرفتار معضل فراوان یقطب

 لیدلبه نیهمچنمکرر خواهند بود.  یها  بارش و هوا یدما شیافزا شاهد یریچشمگ طورهب ،یبریس ةمنطق یحت و

 5 حدود ها  دهه یدر آغاز برا ،یشمال یکایدر مناطق مختلف آمر یکشاورز یاهدیتول ،یبارور یها  فصل ترشدن  یطوالن

 یحکومتانیم ئتیه) دکن  یم وارد یجد یهابیآس یکشاورز بخش به مرور  به مسئله نیا اما ابد،ی  یم شیافزا درصد 20تا

 نةیزمدر  ژهیو به ییوهواآب راتییتغ از تأثرم شدتبه امروزه یشمال یقایآفر (.12ب: 2007 ،ییوهوا آب راتییتغ درباب

 ةدرج 4 تابستان در و 5/2 هوا یدما زمستان در منطقه نیا سراسر در ر،یاخ یها  دهه یط. استهوا و سطوح بارش  یدما

درصد در فصل  30تا  20در حدود  زیدرجه(. سطوح بارش ن 3تا  5/2به  ی)در مناطق ساحل است افتهی شیافزا گراد  یسانت

 آثار و است دتریشد یغرب یها  در بخش مسئله نیاست که ا افتهیدرصد در تابستان کاهش  40زمستان و حدود 
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کاهش  رایز ؛است مصر انه،یخاورم در عمده ینگران ،نهیزم نیا(. در 869: 2007 ،گرانیدو  نسنیستیدارد )کر یتر  مهلک

 در تیوضع نیا نیهمچن. گذاردیم یبر کشاورز یدیشد یمنف راتیتأثو بخار آن،  یدر اثر کاهش بارندگ لیآب رود ن

 (.81: 2007)هالدن،  کرد وارد خسارت مصر سمیتور صنعت به دالر ونیلیم 3764 حدود، 2002 سال

 ساتیتأس و ها  رساختیز به که یعیوس یها  خسارت ضمن بلندمدت، در شمال قطب یدائم یها  خبندانی ذوب

 د،شوهمراه  یبارندگ زانیم شیبا افزا که  یهنگام ،رساند  یم( هیروس ونیدر فدراس ژهیو به) یساحل مناطق در ییربنایز

 سال در یگزارش در زین «ییوهوا آب راتییتغ درباب یحکومتانیم ئتیه». ددار همراهبه را یریناپذجبران یهابیآس

 تابستان یها  ماه یط درصد 10 تا 5 و زمستان یها  ماه یط درصد 30 یال 20 انیم ها  یبارندگ شیافزا نةیزم در، 2007

در  متر  یسانت 20از  شیبه قطر ب ییها  تگرگ ةسابقیب بارش(. 883: 2007 ،گرانیدو  نسنیستی)کر است   داده هشدار

 رخ داد. 2010نامعمول است که در سال  یعیطب عیو وقا یبارندگ یها اختاللاز جمله  کایآمر یجنوب یداکوتا

 

 
 21 قرن انیپا تا یبارندگ یها  نوسان ینیب  شیپ. 3 نقشة

 (http://www.noaanews.noaa.gov/stories2007Images/global-precip-end-21st-century2.jpg): منبع

 

 ژهیو راتیتأث .2

در مناطق  ها  تنش دیتشد و وقوع بر که است ییوهواآب راتییتغاز  یناش یها  فرصت ای ها  چالش شامل ژهیو راتیتأث

 ریز در( ی)شمال یو سپس در کمربند قطب ییمناطق واقع در کمربند استوا رب رهایتأث نی. ااست رگذاریاز جهان تأث یا ژهیو

 .شودیم مطرح

 

 ییدر کمربند استوا رهایتأث (الف

 نظر، نیا از. کند  یم یباز نیزم یروبشر  اتیح ةادام در یمهم اریبس نقش ر،یناپذ  نیگزیجا ییکاال عنوانهب آب: آب  .1

 زین ندهیآ در شود  یم ینیب  شیدارد. پ یطوالن اریبس یا  خچهیمنبع ارزشمند، تار نیو کنترل ا یابیدست یبرا یریتنش و درگ

 شیافزا شدن،یصنعت یبرا ها  دولت تالش و تیجمع رشد  روبه روند لیدلبه نیریش آب ریذخا سر بر یا  منطقه یها  یریدرگ

 یبارندگ یها نوسان. کندیم جادیرا ا یحادتر تیوضع د،شوتوأم  ییوهوا  آب راتییتغبا  که  یهنگام ژهیو به مسئله نی. اابدی

به آب  یو دسترس دنوش یم ها  البیس ای یخشکسال وقوع شدت و کثرت موجب دهند،  یم رخ ییوهواآب راتییتغکه در اثر 

 ؛شودیم نیبخار آب از سطح زم جادیا موجب هوا یدما شیافزا نیهمچن. دنکن  یم روروبه ییها  را با مشکل نیریش

 هاآن ورود و ها  انوسیاق و اهایدر آب سطح شیافزا ن،یبراعالوه ؛کنند  یم دایپ ازین یشتریب یاریبه آب ها  نیزم نیا ن،یبنابرا

 (. 50 -49: 1989 ک،ی)گل دشو  یم هاآب نیا تیفیک در رییتغ موجب شرب،قابل آب منابع به
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 های با حداقل پنج ملیت  . رودخانه1جدول 

 رودخانه (لومتریمساحت )ک تعداد کشورها

 دانوب 817،000 12

 جرین 2،200،000 10

 لین 3030،000 9

 ریزئ 3،720،000 9

 نیرا 168،757 8

 یزمبز 141،9960 8

 آمازون 5870،000 7

 مکونگ 786،000 6

 لکچند 1،910،000 6

 ولتا 379،000 6

 گانس برهماپوترا 1،600،400 5

 الب 144،500 5

 الپالنه 3،200،000 5

 50: 1989 ک،یگل: منبع  

 

 آب کمبود با جهان کشور 29 در نفر ونیلیم 45 حدود. است دهندهآن تکان یآب و تقاضا برا ریذخا ةدربار آمارها

 سومکیکه  ییزهایآبخ .بود خواهند آب کمبود از یناش یفشارها ریز 2025تا سال  ایدن تیجمع دوسوم و اند  مواجه

 از یمین آب ؛هستند شدنتمام درحال کند، پر را هاآن عتیطب آنکه از زودتر اریبس کنند،  یم نیتأم را جهان تیجمع

 یگنگ و کلرادو برا لو،ی مانند یبزرگ یها  رودخانهآب،  یپسرو لیدل بهو  است شربرقابلیغ ایدن در اهایدر و ها  رودخانه

 هند، انه،یخاورم ترانه،یمد شامل ایدن مناطق نیتر  تیپرجمع شود  یم ینیب  شیپ. ندارند ایدر به ورود امکان یادیز یها  سال

به آب، به  یابیدست ی(. تالش برا366: 2010)هانجرا،  شوندآب مواجه  دیبا کمبود شد یآت یها  دهه در پاکستان، و نیچ

تونس  ره،یمثل مراکش، الجز قایشمال آفر یها  حکومت ؛کند  یم کمک ثبات  یب مناطق در مسلحانه یهاو جنگ یریدرگ

 یسو از لیتحلدرحال آب ریذخا و سوکی از تیجمع رشدروند روبه انه،یدر خاورم ؛دونشیمبا خطر سقوط مواجه  یبیو ل

 نیفلسط -لیصلح اسرائ یهاتوافق جادیا یبرا ها  تالش ؛دکنیم دیمنطقه تشد نیرا در سراسر ا نهیرید یهایدشمن گر،ید

 هیو ترک هیعراق، سور ؛است تصورقابل اردن و لیاسرائ انیم جنگ احتمال یحت و دوشیمنامعلوم موکول  یا  ندهیبه آ

 ةفارس، شاهد توسع جیخل ةیحاش یکشورها در. دونشیمدجله و فرات  یها  بر سر کنترل رودخانه دیشد ینزاع ریدرگ

 یدارا یکشورها شیافزا یرا برا نهیامر زم نیبود و هم میخواه ایآب در کردنییزدا  نمک یبرا یا  توان هسته عیسر

 انیپا در اردن پادشاه ن،یحس  شاه طورکههمان ،قتیدرحق(. 44: 1989 ک،ی)گل دنکیمدر منطقه فراهم  یا  هسته حاتیتسل

 ،یطیمح  ستیز یمل)مرکز  «دهد سوق گریکدیمنطقه را به جنگ با  یها  ملتاست  ممکنآب »هشدار داد:  1990 ةده

 برهماپوترا، گنگ، د،ن)س رندیگ  یم سرچشمه تبت فالت و ایمالیه از که ییها  رودخانه تمام ا،یآس در نیهمچن (.19: 2005

 یمتماد یها  دهه یبرا ها،  انوسیاق و نیزم سطح یبرف پوشش و رودهاخی ذوب لیدلبه آغاز در( انگتزی و مکونگ ن،یسالو

 نی. اروند  یم لیتحل به رو شدتدر تابستان، به ژهیو به ،یبرف و یخی سطوح نیا اتمام لیدلبه سپس و کرد خواهند انیطغ

را بر  یا  هسته سالح به جهزمو هند و پاکستان  شود یم منجرهند  ةقارگسترده بر سر آب در شبه یها  هبه منازع مسئله

 (.81: 2007)هالدن،  هددیممقابل هم قرار  سند، رودخانةسر 

 و تضادها هم، با رابطه در دارند، یمشترک یمرز یها  رودخانه که یا  هیهمسا یکشورها دهدیم نشان یآمار یپژوهش

به اوج  ییوهوا آب راتییتغبا  ژهیو به هابحران و هاتنش نیا(. 2006 تچ،ی)گلد کنند  یم تجربه را یشتریب یها  یریدرگ

 رود 36 ا،یآس در رود 48 قا،یآفر در رود 57 تعداد، نیا از .نددار یتیچندمل ةشناسنام ایدن در رودخانه 200 از شیب. رسند یم

 . اند  شده واقع یمرکز و یشمال یکایآمر در رود 34 و یجنوب یکایآمر در
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سازمان ملل،  ةتوسع ةخواهد بود )برنام نیغذا و سرزم بودکم از تر  کنندهنییتع ن،یریش آب کمبود ها،  ینیب  شیپ بقاطم

 یاز کشورها یاریبس به ،مختلفشاست که با ابعاد  یمهم یها  از بحران یکی ،یبه آب کاف نداشتنی(. دسترس2007

از  ،ییوهوا آب راتییتغدر  عیو تسر ییزا  ابانیب دیتشد ستم،یاکوس فساد ،یماریب ،یگرسنگ فقر،. دکن  یم واردجهان خسارت 

 .آورند  یمو بحران را در مناطق مختلف جهان فراهم  یریدرگ یها  نهیزم که هستند ییها  خسارت

به انیآبز ریوممرگ .گذاشت خواهد یجا بر ییغذا منابع بر یمنف یریتأث ییوهوا آب راتییتغاست  یهی: بدغذا .2

خسارت در بخش  زیو ن جاتیغالت و سبز ریکاهش چشمگ ،یسونام مانند یحوادث ای هاآب شدنآلوده و شور لیدل

 روروبهرا با بحران  غذاجهانی  امنیت ،یسوز  آتش و ییزا  ابانیب ،یبارندگ یها نوسان لیدلبه یگوشت عیو صنا یدامدار

 کمبود. کندیم تر  یبحران را تیوضع د،شوغذا همراه  یتقاضا برا شیو افزا تیبا رشد جمع که  یهنگام مسئله، نی. اسازد  یم

 متیق دیشد و یناگهان شیافزا به «یمالتوس» یتضاد جادیا ضمن ت،یجمع عیسر رشد با همگام ،ییغذا منابع

  .زندیمرا رقم  یو اقتصاد یاسیس یها  و آشوب دوشیممنجر  یاساس یها  محصول

 میمستق صورتهب ،یدائم و منظم نامحدود، یدسترس یمعنا  به ،یکاف یحق داشتن غذا» ،هاگزارش بقاطم کهیدرحال

 ،یحقوق اقتصاد ةدربار یالملل  نیب ونی)کنوانس «است یبشر ریناپذ  کیتفک حقوق از د،یخر قدرت دارابودن با میرمستقیغ و

 زانیم  به کشتقابل یها  نیسال گذشته تاکنون، زم پنجاهاز حدود  آن است که انگریب آمارها ،(2002 ،یو فرهنگ یاجتماع

سازمان خواربار و » یهاگزارش بقاطم(. 367: 2020)هانجرا،  است   افتهی کاهش درصد 4 حدود مراتع سطح و درصد 13

 یدرصد 3/2 رشد، 2030تا سال  1960آغاز دهة  ازجهان  یکشاورز یها  محصول دی، تول«سازمان ملل متحد یکشاورز

 سال درصد در سال تا 9را حدود  اشینزول ریس سپس و دابییم لیدرصد در سال تقل 5/1حدود  به سال کی در آن

واقع در  یا  حاره ینواح یغذا برا یجهان دیبر تول وهوا آب راتییتغ ریتأث ،حالنیباا(. 2003)فائو،  ددهیمادامه  2050

و  طیبا مح یسازگار یکمتر برا تیبا قابل رتریفق یکشورها در ژهیو به ،یمرکز یایو آس قایاطراف خط استوا مثل آفر

 مورخ، س،یوید کیما نه،یزم نیا(. در 368: 2010خواهد داشت )هانجرا،  یرا درپ یدتریشد یهاخسارتتازه،  طیشرا

 و یخشکسال عواقب از یریگرمس مناطق در نفر ونیلیم 30 تا 20 حداقل ،19 قرن در»: است   کرده برآورد محتاطانه

از مجموع  باًیتعداد تقر نیجان باختند که ا «نویال ن» ةدیپد و هند انوسیاق یموسم یبادها از یناش دیشد یهایقحط

 (.235: 2008)فاگان،  «است شتریب شدند، کشته قرن یهاجنگ در که   یافراد

 یبروز کودتاها یبرا نهی، زم1980 ةده یقایآفر در کالن یاقتصاد و یساختار قیتطب یها  برنامه شکست یدرپ

کشورها )مانند  یبعض در ه،یپادون افسران از یتعداد. شد هموار ییقایآفر یکشورها از یاریبس در ینظام و گرا  توده

 نیدر ا یثباتیب تداوم و بروز موجب امر نیا. کردند تصاحب دهیکشرنج انییروستا و کارگران نام به را قدرت( نافاسویبورک

با  هامورد از آن 32که  شد تالشکودتا  یبرقرار یبرا بار 95 قا،یدر آفر 2001تا  1980 یها  سال ةفاصل در. دشمناطق 

 نیبوده است. استمرار ا نهیزم نیدر ا کنندهلیکمبود غذا عامل تسه لیدلبه یعموم یها  یتینارضا. گرفتانجام  تیموفق

 راتییتغ یمنف تبعات (.6: 2007 ،گرانیدو  سنری)و ددهیمگسترش  یالملل  نیو ب یرا در سطوح مل یناامن ت،یوضع

تبعات  نیاز ا ،افتهی توسعهثروتمند و  یها  دولت اما ،شود یم توسعهدرحال و ریفق یکشورها ریگدامن شتریب ییوهوا آب

 ریاخ یها  در سال است و ییغذا مواد دکنندگانیتول نیتراز بزرگ ایاسترال مثال، یبرا ؛ندستیندر امان  یمنف

در  یخشکسال نیکاهش داده است. همچن   عمده طورهب را اش  یکشاورز یها  محصول کهشاهد بوده  را ییها  یخشکسال

)هانجرا،  است   نبوده ریتأث  یب 2008 سال در ییغذا مواد متیق یها  و اروپا، در بحران کایآمر ةمتحد االتیا از ییها  بخش

2010 :366 .) 

 یخشکسال یها  دوره شدنیطوالن زیو ن یعیطب یایبال مانند یبا عواقب ییوهوا آب راتییتغ :ها  یماریب وعیش. 3

. شوند  یم هایماریدربرابر ب تیبدن و کاهش مصون یمنیا ستمیضعف س ،تیدرنها و هیسوءتغذ ،ییموادغذا شدنکم موجب
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 نیا که استمرتبط  یبارندگ یها نوسان ژهیو بهو  وهواآب ةمسئلبا  یگاه ،یمسر یها  یماریاز ب یاریبس وعیش نیهمچن

از  یو خوک یمرغ یوبا، طاعون، سل، آنفلوآنزا مانند ییها  یماریب. رود  یم شمار  به یبشر تیصلح و امن هیعل یدیامر تهد

از همه،  شیب زیمعضل ن نیو ا شناسندینم تیرسم  به امروز ةشدیجهان یایدن در را یمل یمرزها که هستند ییها  بیآس

 .کندیم ریرا درگ ریمناطق فق

 شاهد یآت یها  دهه در قایآفر که است کرده ینیب  شیدر سازمان ملل، پ سیدولت انگل یدائم ةندینما چل،یت پروفسور

 وعیش تیدرنها و غذا و آب منابع کمبود ع،یوس ییزاابانیب جهیدرنت و دیشد یها  یخشکسال یدرصد 30 شیافزا

 در نفر ونیلیم 7/2 تا 5/1مرگ  موجبساالنه  ا،یماالر کند  یم انیب یو(. 3: 2007 سنر،ی)وخواهد بود  یمسر یها  یماریب

 لیتشک قایو جنوب آفر یدر مناطق ساحل ژهیو بهسال  پنج ریرا کودکان ز انیقربان نیدرصد ا 90که  شود  یم ایدن سراسر

 جهینت نیا به «هاروارد دانشگاه در یالملل نیب ةمرکز توسع»در  گرانید وساچ  نی(. همچن293: 2007)بوروز،  دهند  یم

. به اعتقاد آنان، است رگذاریتأث قایآفر ژهیو به یا  حاره یکشورها در یاقتصاد شرفتیپ و توسعه روند بر ایماالر که دندیرس

(. 294نه فقر )همان:  شود یم نییتع یکیو اکولوژ ییوهوا آب طیشرا یسو ازآن، اغلب  وعیو شدت ش یماریب نیمکان ا

امواج  لیدلبه تیمعلول و یماریب ر،یومدر کودکان، مرگ ژهیو به آنبه  مربوط یهایماریو ب هیسوءتغذ شیافزا ،یطورکلهب

به یتنفس -یقلب یها  یماریب شیافزا ،یاسهال یها  یماریب گسترش ،یخشکسال و یسوز  آتش الب،یس ،توفان ،یسونام

 آثار نیتر مهماز راه هوا، از  یعفون یها  یماریب روسیو و ها  ناقل شدنپخش و نیزم سطح ازن یباال غلظت لیدل

 (. 7: 2007 سنر،ی)و هستندبشر  یسالمت -یبهداشت تیبر وضع ییوهوا آب راتییتغ

 ینیب  شیپ. دهندیم واکنش نشان ییوهواآب راتییتغ به مهاجرت با ،رهاییتغ نیا از دهیدانیز مردم :مهاجرت. 4

 ها  مهاجرت نیا تعداد به سال هر آن، از یناش یعیطب یایبالو شدت  شیافزا ،جهیدرنت و نیزم مداوم شدنگرم با شود  یم

چون باالآمدن سطح  ییاینفر بر اثر بال ونیلیم 200تا اواسط قرن حاضر، »استرن  ةمجل ینیب  شیپ بقاطم. دشوافزوده 

)استم،  «شوند  یم شیخو یهاسکونتگاه از مهاجرت به مجبور و خانمان  یب ها،یخشکسال و دیشد یها  البیس ها، آب

2006 .) 

 ل،یس مانند) یجو یناگهان راتییتغدر اثر  کهکنند  مجبور یمناطقترک  بهافراد را  میمستق طورهب ییوهواآب راتییتغ

 یموجب کاهش استانداردها (ییزا  ابانی)مانند ب یراتییتغ لیدلبهبلندمدت  در ای اند  شده سکونترقابلیو...( غ توفانزلزله، 

رقابت بر سر منابع  یعنی د؛کنن  یم ایمهاجرت مه یرا برا نهیزم میرمستقیغ طورهب رهاییتغ نیا نیهمچن .شوند  یم یزندگ

 از را خود انیناراض که  یو سپس هنگام 1شود یم منجر دهیدبیآس ةمنطق ایدر کشور  یریو درگ یتیابتدا به نارضا اب،یکم

 رندیگ  یم میتصم ه،یهمسا یکشورها به مهاجرت ژهیو بهمهاجرت،  یراب نند،یبب ناتوان منطقه ای کشور نیا در ماندن

در مناطق را  ییها  یریها و درگها ممکن است تنشمهاجرت نیهردو نوع ا ،حالنیباا (.4: 2007 ،گرانیدو  تچی)گلد

 .ندارنددنبال به ریدر مناطق مهاجرپذ یکسانی جیتبعات و نتا ،هردو هرچند ،کنند جادیا ریمهاجرپذ

بدون اصطکاک  دهند،  یم رخ ییوهوا آب راتییتغاز  یناش یها  بیآس لیدلبه فقطو  میمستق طورهب که ییهامهاجرت

 لیدلبه مهاجر یادیز تعداد هرسال. شوند  ینم منجر شده  یسازمانده و دیشد یها  یریدرگ به عموماً اما ،ستندینو تنش 

                                                                                                                                               
 را  یلونز ریس، خود یزندگ طیشرا در که زندیخیم بر دولت با ایبه جنگ با هم  یهنگام افراد ،یتینارضا از یناش یریمدل درگ براساس. 1

 ،دکنیموار مه خشونت بروز یبرا را نهیو زم شودیدر درآمدها م یموجب فقر و نابرابر امر نی. اکنند حس گذشته ای گرانینسبت به د ژهیوهب
و  یریجلوگ یمد براآناکار یکه با دولتیهنگام فقط اب،یبه منابع کم یابیدست در و رقابت یتی. نارضاستین یریبروز درگ یبرا یکاف لیدل اما

 یبرا است؛ یریبروز درگ یبرا یدید، تهدشوهمراه  یمجدد اقتصاد عیتوز یسازوکارهاقدرتمند و  یندگینما ساتیتأس نبودمهار خشونت، 
 یمتیقگوناگون، منابع گران یهاتیقوم ،یآب)فقر، کم ییقایآفر یکشورها گرید در تنش جادیمؤثر بر ا یهامشخصه از یاریبوتسوانا بس ،لامث

از  ،حل اختالف یهاسازوکارردن ک فراهم با ک،یدموکرات ساتیمد و تأسآدولت کار اما دارد، را( دزیا مانند ییهایماریب وعیالماس و ش مانند
 (.5: 2007 گران،یو د تچیاند )گلدردهک یریکشور جلوگ نیبروز خشونت در ا
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 یاروپا یکشورها یبهتر راه یتیموقع و شغل نافتی دیبه ام و کنندیمسکونتگاه خود را ترک  ،ینامساعد جو طیشرا

 لیخشونت، پتانس ری(. درمقابل، مهاجران مناطق درگ632: 2007 تچ،ی)نورداس و گلد شوند  یم یشمال یکایو آمر یغرب

 در هادولت عملکرد ن،یا وجود  مقصد دارند. با  ایکشور مبدأ  هیعل زیآم  خشونت و ینظام یها  تیفعال بهورود  یبرا یشتریب

 نقش مقصد، یهادولت ژهیو به ها،دولت که است شده مشاهده یمتعدد موارد در. است کنندهنییتع اریبس نهیزم   نیا

 و مهاجران اسکان با توانند  یم هاآن. اند  کرده فایا تضاد و مهاجرت به ییوهوا آب راتییتغ لیروند تبد نةیزمرا در  یثرؤم

 یها  توفانمثال،  یبرا ؛شوندکشور خود  در مندنظام یها  یریدرگ یریگ  شکل مانع تازه، طیشرا با هاآن دادنقیتطب

 خشونت چیه زبانیم مناطق در اما شد، منجربه کوچ هزاران نفر « هند انوسیاق یسونام» زیو ن «نایکاتر»و  «تچیم»

 تیمقصد در تقو یهادولت مؤثر(. نقش 5: 2007 ،گرانیدو  تچی)گلدنداشت  دنبالبهرا  یا  گسترده و شدهیسازمانده

 ة)بنگالدش( در ده تاگونگیچ لیقبا انیدر خشونت م ،تضاد پرورش و یاجتماع یهاگروه گرید ضد بر مهاجران خشونت

 دهید یخوبهب 1980 ةده در)هندوستان(  آسام در و 1990 و 1989 یها  ( در سالیتانیو مور یرود سنگال )مال ة، در1980

 اعمال و اهداف به یابیدست یبرا یابزار عنوانهب مهاجران ازموارد،  نی(. در ا269 -264: 1997)زواکه،  شودیم

 از بتواند یآت یاحتمال یها  یریدرگ در نکهیا دیام به دولت و شودیمدولت مقصد استفاده  یتیو قوم یاقتصاد یها استیس

 . دکن  یم یا  گسترده یهاتیحما آنان از د،ببرخود بهره  ةجبه در مهاجران نیا

 انیبه فرار دادنپناه به مقصد یکشورها. شود  یممبدأ و مقصد منجر  یهادولت انیم روابط یرگیت به ،مهاجرت موج

 یهاگروه انیم یریدرگ. شوندیم متهم هیهمسا یبه کشورها انیفرار دادن  کوچ بهمبدأ  یاز آنان و کشورها تیو حما

از آنکه  پسمثال،  یبرا ؛دشو یمنته ریمهاجرفرست و مهاجرپذ یهادولت انیبه جنگ م است ممکن خودمهاجر با دولت 

 کیدموکرات یدولتشان اقدام کردند، رواندا با جمهور هیخود عل یو سازمانده حیهوتو از رواندا، در کنگو به تسل انیفرار

 مهاجرت کهیهنگام ژهیو به) مهاجران ورود موارد، اغلب در حالنیباا(. 6: 2007 ،گرانیدو  تچیجنگ شد )گلد ریکنگو درگ

 یکپارچگیرخنه در  جادیا سبب  بهبهتر و  یاجتماع تیبه موقع یابیدست یرقابت برا لیدلهب (افتد اتفاق عیوس سطح در

 .دشو  یم نیسرزم یمهاجران و ساکنان اصل انیدر م ییهایو نگران یتیبروز نارضا موجب ،یتیقوم

 

 )قطب شمال(  یدر کمربند قطب رهایتأث( ب

 زانیم کا،یآمر ةمتحد االتیا یشناس  نیزم یها  پژوهش، 2008 سال یجوال درتازه:  ریبه منابع و ذخا یابی. دست1

زد )مرکز  نیدرصد گاز تخم 30درصد نفت و  13در بستر قطب شمال را  یعینفت و گاز طب ةنشدکشف ریکل ذخا

 یها  دراتیه مانند یانرژ ریذخا گرید شودیم احساس عالوه،  (. به2008 کا،یآمر ةمتحد االتیا یشناسنیزم یها یبررس

 از یتوجه انیشا زانیمنطقه م نی(. برآورد شده است که ا13: 2009قطب شمال موجود باشد )هوبرت،  یهاآب در گاز

 طیشرا لیدلبه گذشته در که  یدرحال نیهمچن(. 5: 2008 ،گرانید)کراوفورد و  باشد داشته زین راطال، نقره و الماس  ریذخا

 ها  آندر کشف و استخراج  لیموجب تسه ییوهوا آب راتییتغ شود  یم ینیب  شیپ نبود، سریم منابع نیا به یابیدست ،یجو

خرس  مانند یو شکار پرندگان و پستانداران یانواع ماه دیمنطقه، امکان ص نیا یخیذوب سطوح  لیدلبه نیهمچن. دشو

ارزشمند نهفته  ریذخا نکهیا لیدلبه ،قتیدرحق. شودیمفراهم  یعیوس اسیفک و... در مق ،ییایدر لیف ،یسمور آب ،یقطب

 زیشمال )و ن قطب یبرا یایالملل  نیب معاهدة چیهدارد و  یدر تجارت و اقتصاد جهان یمنطقه، نقش مهم نیدر بستر ا

 صورت یریدرگ یالملل  نیب گرانیباز انیم مذکور ریبه ذخا یابیدست یابر شودیم ینیبشیپ ندارد، وجودقطب جنوب( 

 .ردینگ

 یهاراه شیگشا شمال، قطب یخچالی یهاکالهک ذوب با زمان  همتازه:  یارتباط یها  راه شیگشا. 2
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 دگانید مقابل در را یا  تازه یتجار و یاقتصاد یاندازهاچشم منطقه، یغرب شمال در یآب گذرگاه جمله از تازه، یارتباط

 با سهیمقا در ونقلحمل یها  نهیهز کاهشو  هامسافت ترکردنکوتاه لیدلبه گذرگاه نیا. دیگشا  یممنطقه  یها  قدرت

مثال،  یبرا ؛استمورد توجه  کایاروپا و آمر انیم زیو ن نیاروپا و چ انیم ونقلحمل و یرانیکشت یبرا ،یمیقد یهاگذرگاه

کانال سوئز  اب ریمس نیاما ا است، ییایدر لیما 6920 یغرب شمال گذرگاه با وکوهامایاز هامبورگ تا  ییایمسافت در

 انیم تضادها یبعض یریگ  تازه موجب شکل یکیتیژئوپل تیموقع قت،یدرحق(. 38: 2003است )اتلند،  ییایدر لیما 11073

 از ییبندها به استناد با کانادا شود،یم دهید طورکههمان ؛دوشیمگذرگاه  نیا یقانون تیموقع یابر یساحل یهادولت

 ارگرفتنیخواهان دراخت قیطر  نیبدو  داند  یم خود یداخل یها  آب از یبخش را گذرگاه نیا ،1اهایدر حقوق ونیکنوانس

 (. 6: 2007)پاسکال،  استگذرگاه  نیکنترل ا یانحصار

 آن، از یناش یهافرصت و نیزم شدنگرم: شمال قطب شدنزهیتاریلیم و ینیسرزم یادعاها. 3

 انیم در شمال قطب در مدفون ارزشمند ریذخا به یابیدست و دیجد یهانیسرزم تصرف یبرا را یا  تازه وجوش جنب

 فالتگسترش  بریمبن ملل سازمان به خود درخواست میتقد ضمن هیروس چنانکه است؛   آورده دیپد یساحل یها دولت

. برافراشت شمال قطب در را پرچمش شکن،  خیناو  کی یسو از 2007در سال  یشرق یلومونوسو الرأس  خط تا یبریس

)بورگستون،  داشتند یمشابه یادعاها زین شانخود اما ،نبودند هیروس یادعا رشیبه پذ لیما یساحل یهاتدول گرید

در  قیعم یبندر سیتأس یراب و اعزام منطقه به را ینظام شکن  خی، هشت ناو 2006 سال در کانادا (.66 -64: 2009

 دفاع منطقه بر خود تیحاکم از تا است آماده کشورش کرد اعالم کانادا، ریوزنخست ر،یهربعد  سال .دکرشمال آن اقدام 

 ها،دولت یبعض انیم یا  تازه یهاائتالف و اتحادها یریگ  شکل به منطقه، نیا بر سلطه نیتضم یبرا تالش نیهمچن. کند

 یهادولت یهاتالش از ییاه  نمونهفقط  شدهمطرح موارد(. 27 -26: 2010)ماث،  است   شده منجر نیو چ هیاز جمله روس

 یهیبد. است یراهبرد منافع به یابیدست و منطقه در کردنقدرتمندجلوه منظوربه خود یساحل گارد تیتقو یبرا یساحل

 .بود میخواه شمال قطب شتریب هرچه شدنزهیتاریلیشاهد م کینزد ةندیآ در ،یتیوضع نیچن تداوم با است

 یو تجار یاقتصاد یهافرصت جادیسکونت و ا یبرا طیشرا بودبه با زمان  هم شود  یم ینیب  شیپ. مهاجرت: 4

 و هاتیمحدود ن،یبنابرا باشند؛ ییاز کمربند استوا انیورود مهاجران و ناراض شیشاهد افزا یمناطق کمربند قطب شتر،یب

 یکشورها طرف  به ییوهوا آب راتییتغ فشار ریزاز مهاجرت ساکنان مناطق  یریجلوگ یبرا یتر  رانهیسختگ مقررات

مناطق شکل  نیدر ا یزیست  گانهیب و یهراس  گانهیب از یا  گسترده امواج نیهمچن. شدوضع خواهد  یو شمال یمرکز یاروپا

 ای یاجتماع یفشارها مناطق نیا در ساکن یتبارهاییایآس و اعراب اهان،یس مسلمانان، بر ژهیو بهخواهد گرفت و 

را  نهیزم «یالملل  نیب سمیترور» مانند ییاهدیتهد جادیضمن ا مسئله نی. اشودیم اعمال یدتریشد ةنژادپرستان یها هحمل

 2.ساخت مطرح 1996 در بار  نیاول یبرا را آن «نگتونیهانت» که کند  یم هموار «هابرخورد تمدن» یةنظرتحقق  یبرا

 

 

                                                                                                                                               
 دارد، آن با را یساحل مرز نیشتریب که داندیم یکشور به متعلق را یساحل یهاآب بر تام تیحاکم 1982 سال در اهایدر حقوق ونیکنوانس. 1

 دولت حال،نیباا. است یساحل یهاآب قیطر از یخارج یهایکشت «ضرریب عبور حق» آن و دارد وجود تیحاکم نیا بر استثنا کی اما
 در هاآب نیا کنترل و تیحاکم حق. ندازدیب قیتعو به را گذرگاه از عبور موقت طوربه تش،یامن و نظم خطرافتادنبه بهانة به تواندیم یساحل
 (. 180 -176: 1997)آکهاست، بوده است  هادولت انیم ییهااختالف و هاتنش بروز منشأ همواره ،سال نیچند

 هاگروه یبعض حال،نیا با. بود خواهد خصمانه مختلف، یهاتمدن یهاگروه و هادولت انیم ارتباط ندهیآ در نگتون،یهانت استدالل مطابق. 2
 در و تیحیمس مختلف یهافرقه آن، یهاشاخه و اسالم انیم خشن ییبرخوردها اغلب خرد، سطح در. دارند یریدرگ به یشتریب لیتما

 و برخوردها قت،یدرحق. دهدیم رخ رغربیغ و غرب انیم هااختالف نیا نیبارزتر کالن، سطح در. ردیگیم صورت ییقایآفر و ییهندو جوامع
 نگتون،ی)هانت شد خواهد یناش نیچ جسارت و اسالم یریناپذ تساهل غرب، تکبر انیم برخورد از احتماالً نده،یآ در دیشد یهایریدرگ

1996 :183.) 
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 یا  منطقه یها  همنازع گسترش( ج

 شدت و نوع رسد  یم نظربه اما ،روند  یم شمار به یالملل  نیب تیصلح و امن هیعل یدیتهد ،ادشدهی عوامل از کیهر

 ،یمیو اقل یخیتار ،یعوامل فرهنگ یبعض لیدلبه شود  یم ینیب  شیپ. ستین کسانیدر مناطق مختلف  ها یریدرگ

را با شدت و  هایریواقع در قطب شمال، تضادها و درگ یکشورها با سهیمقا در ا،یو آس قایآفر انه،یخاورم ةمنطق یکشورها

 انیم شکاف همواره و دارند قرار مناطق نیاجهان در  یکشورها نیتر  تیپرجمع رایز ؛دکرتجربه خواهند  یشتریوسعت ب

که    یایساختگ یمرزها نیهمچن. است   بوده مناطق نیا در تنش و یتینارضا بروز در یمهم عامل منابع، و تقاضا

 همواره اند،  کرده لیتحم ییقایو آفر ییایآس یاهداف خود بر کشورها یدر دوران استعمار و در راستا ییاستعمارگران اروپا

 مناطق. است یریو گرمس یابانیمناطق است که اغلب ب نیا ژةیو میاقل گر،ید سازمشکل عامل. است بوده یریدرگ منشأ

 نیهمچن. ندا مواجه آب کمبود با اغلب کهیدرحال ،دارند ازین یاریآب بهخود  تیجمع ةیتغذ یبرا یریگرمس و یابانیب

در  مسئله نیاو  ندارند عتیاز طب میمستق ةاستفاد و درختان قطع جز یا  چاره خود، معاش امرار یبرا مناطق نیا ساکنان

 ییوهوا آب راتییتغروند  عیکه در تسر شود یم ییزا  ابانیب مانند یدارتریو پا تربزرگ یها  معضل جادیبلندمدت موجب ا

 .کند  یم فایرا ا ینقش مهم

 
 گرم و سرد یهاجنگ سةیمقا. 2 جدول

 ابعاد سرد جنگ گرم جنگ

 ییوهوا آب ریثأت نوع هوا یدما یبارندگ

 تضاد نوع عیوس مختصر

 تضاد طول مدت  کوتاه بلندمدت

 مهاجرت رفتنیپذ فرستادن

 ریدرگ یکشورها ةتوسع سطح باال نییپا

 تضاد علت فرصت یناچار

 منابع خاص عام

 یریپذانطباق ادیز کم

 15: 2009 ،یل: منبع

 

 ها،آن نظر از. دشو  یم منجر گرم و سرد جنگ دو وقوع به 21 قرن در هوا یدما شیافزا معتقدند نظرانصاحب یبعض

 تازه، یهافرصت و ها  تیبه موقع یابیقطب شمال( و بر سر دست ژهیو به) یقطب کمربند در واقع مناطق در سرد یهاجنگ

 یتیامن یهامیرژ و یالملل  نیب یهاسازمان در جنگ ریدرگ یهادولت ،حالنیباا. داشت خواهند یشتریب وقوع احتمال

 و مسلحانه یهایریدر کاهش خطر درگ مسئله نیاو  دارند تیعضو «یشمال کیآتالنت مانیپ»و « اروپا ةیاتحاد» مانند

 زیو ن ییدر مناطق کمربند استوا ییهامیرژ و هاسازمان نیخواهد کرد. درمقابل، نبود چن یرا باز ینقش مهم مندنظام

 ایحاد  یا  گونهبه مناطق نیا در هاجنگ وقوع خطر بر تازه، طیشرا و اوضاع با خود دادنقیتطب یبرا الزم تیظرف نداشتن

 (.15: 2009 ،ی)ل دیافزا  یمگرم 

 

 ها  افتهی و بحث

 بموج ن،یدر مناطق مختلف زم ،عام و خاص راتیتأث همراه به جیتدرهب ییوهوا آب راتییتغکه  ستا آن انگریب ها  افتهی

 ؛شوند  یمنو  یهافرصت ای اندک منابع سر بر تازه یهایریدرگ بروز ساز  نهیزم یحت و نیرید منازعات و هاتنش دیتشد

 ییوهوا آب راتییتغعام  راتیتأثو  امدهایپ نیتر مهم ،یبارندگ یها نوسانو  هاآب سطح باالآمدن هوا، یدما شیافزا

و  لیتقل» نیهمچن. کنندیوارد م خسارت و هاانیز جهان یهابخش تمام به تفاوتم زانیمو به  جیتدربه که هستند
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کرد که بر  یخاص بررس راتیتأثعنوان  با توان  یم را «هامهاجرت» و «هایماریانواع ب وعیش»، «منابع آب و غذا ینابود

و  انهیخاورم ةمنطق یکشورها یعنی ،ییکمربند استوا تیو پرجمع یریدر مناطق گرمس ژهیو به هاتنش دیتشد ایوقوع 

 یادعاها» ،«نو یارتباط یهاراه شیگشا» ،«تازه ریذخا و منابع به یدسترس». بود خواهند رگذاریتأث قایآفر و ایآس یها  قاره

 تازه، امکانات و هافرصت جادیا لیدلهستند که به ییامدهایپ ،«مهاجرت» زین و «شمال قطب شدنزهیتاریلیم و ینیسرزم

 خواهند رقم هیروس و متحده االتیا ابرقدرت دوجمله  از یکمربند قطب یکشورها در رانو  یها  جدال و تنش یریگ  شکل

کمربند  یکشورها ها،  یریدرگ و تضادها نیا ،یمیاقل و یخیتار ،یفرهنگ عوامل یعضب لیدلبه رود  یانتظار م هرچند .زد

 .ندکن ریدرگ یشتریبا شدت و وسعت ب ،یاطراف کمربند قطب یکشورها با سهیمقا دررا  ییاستوا

 

 یریگ  نتیجه

 یکشورها ژهیو بهنباشد و  کسانیدر مناطق مختلف،  ییوهوا آب راتییتغاز  یناش یهایریدرگ شدت و نوع رسد  یم نظربه

 هوا، یدما شیافزا با همزمان اما ،شوند مند  بهره آن یایمزا و هامناطق از فرصت ریاز سا شیواقع در قطب شمال ب

 یبرا یمجال ها،بیآس و اهدیتهد که  یا  گونهبه ؛شوندیم تر  کمرنگ هافرصت و شتریب آن از یناش یهابیآس و اهدیتهد

. بماند امان در آن، مهلک تبعات از که افتی توان  یم را یا  و سرانجام کمتر منطقه گذارندینم یباق هافرصت از یور  بهره

، گردباد 2005 سال در کایآمر ینایکاتر توفان، 2004 سال هند در انوسیاق ی، سونام2003 سال بم در رانگریو ةلرزنیزم

 گواتماال، کنگو، سلند،یا آتشفشان یها  کوه تیفعال ه،یروس در سابقه  یب یپاکستان، موج گرما لی، س2008 سال در انماریم

 نیزم شدناز گرم یناش یایبالاز  ییها  نمونه 2011 سال در ژاپن یسونام و لرزه  نیو زم 2010 سال در نیپیلیف و اکوادور

 یکشورها یحت کند  یاثبات م ایبالنوع  نی. وقوع اانددهیبخش یا  تازه شکل 21 قرن در تیامن مفهوم به که هستند

 نیمبارزه با چن ،نیبنابرا ؛مقاوم باشند وهوا آب راتییتغاز  یناش یاهدیتهد مقابل در کامالً توانند  ینم زین افتهی  توسعه

 یاریبس از افتهی  توسعه یها  دولت یپوش  چشم ژهیو بهو  ها  دولت انیم عیوس یها  یهمکار ،یدیتهد نیو رفع چن یدشمن

 و منازعه تنش، بروز منتظر نامعلوم یا  ندهیتا آ دیبا   صورتنیرایدرغ. طلبد  یم را یاقتصاد و یصنعت میعظ یها  پروژه

 .میباش ایدر اکثر مناطق دن   بحران
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