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 چکیده
 کشورهااست که امروزه توجه بسیاري از هاي اقلیمی  محیطی در سیستم هاي پدیده نیزتریبرانگ چالشیکی از  یجهان شیگرما

، لملـل ا بـین فضاي رقابت در نظام در  يرگذاریتأثبه لحاظ  ، امروزهپدیدهنموده است. این   مسائل زمین به خود جلب  با  را در رابطه
 کوشـد  مـی  ایـن مقالـه   .بیست و یکم قرارداده است  و آن را کانون مطالعات امنیتی سده شده است یژئوپلیتیکتبدیل به موضوعی 

و  نگـرش   کشـورها و نیـز   ژئوپلیتیـک   راسـتاي موقعیـت   المللـی ناشـی از آن را در   هـاي بـین   پیامدهاي گرمایش جهانی و چـالش 
یل قرار دهد. به همین منظور ابتدا روند تغییرات دمـا و تـراز آب دریـا بـا اسـتفاده از خروجـی       تحلوها مورد تجزیه گیري آن موضع
 يبعـد   گامد. در سازي ش  شبیه MAGICC-SCENGENو با استفاده از مدل  Bو  Aتحت سناریوهاي  جوهاي گردش عمومی  مدل
قـرار   موردمطالعه فاده از نتایج حاصل از سناریوهاي انتشاربا است الملل بیندر نظام  ژئوپلیتیک  هاي بر سیستم یجهان شیگرماآثار 

و یـا باالآمـدن     در شدت بیشتر و یا کمتر در تغییرات دمـاي جهـان   2100تفاوت این سناریوها تا سال  که گرفت. نتایج نشان داد
 ، از درجـۀ ال برخـی منـاطق  . در عـین حـ  قراردادنـد  دییـ تأهر دو سناریو روند افزایشی را مورد  کهطوري  سطح آب دریاهاست. به

 از طرفـی ایـن شـرایط    در سطح جهان خواهد داشـت.  را ينابرابرتوزیع  ،درمجموعو   برخوردار خواهند بود بیشتري يریپذ بیآس
یل نموده اسـت. در  هاي مختلفی را بر سیاست خارجی کشورها تحم دیدگاه و کشورها دارد ژئوپلیتیکارتباط معناداري با موقعیت 

، از جمله راهکارهاي و... اي مدیریت محلی تولید گازهاي گلخانه، هاي ملی تنظیم نمودن طرح مانندبرخی راهکارها  ارائۀاین راستا 
  جهانی خواهد بود.  ژئوپلیتیکنظام ایجاد توازن در آرایش 

  
  هانی.،  نظام جکیتیژئوپل يها ستمیس، ها رقابت قدرتگرمایش جهانی، سناریوهاي انتشار، : يدیکل يها واژه

  
  1مسئلهمقدمه و بیان 

ــی از    ــایش جهــانی یک  یزتــرینبرانگ چــالشگرم
هاي اقلیمـی اسـت کـه     محیطی در سیستم هاي پدیده

هـاي   در عرصـه  هاي کاربردي انسـانی  بسته به سیستم
هـاي اخیـر    در طـی دهـه  مختلفی نمود داشـته و دارد.  

ــه موجــب آن مصــرف    ــنایع و ب ــد ص ــرش ــد یشب  ازح
سو و افزایش جمعیت جهان   هاي فسیلی از یک سوخت

و تغییر کاربري اراضی از سوي دیگر، موجب شده است 
دریج تغییـرات مشـهودي   تا پس از انقالب صنعتی به ت

و همکـاران،   باسـی ید(عآ دجـو زمین به و در اقلیم کرة
 رویـه و فزاینـدة   بی يبردار بهرهدلیل  که به )92: 1389

                                                
  alijani@tmu.ac.ir  :نویسنده مسئول*

ل عـادي و  انسان از منابع طبیعی، منابع محیطی از روا
و در بیشـتر مـوارد بـه صـورت      شـده  خارجتعادل خود 

  ).  24: 1390(علیجانی،  مخاطره درآمده است
 را مرزهـاي کشـورها  امـروزه    آنچـه  در حال حاضر

  ۀهمـ  فراگیـر،   و بـه طـور   جهانی  سطح در و یدهدرنورد
 تبـع  و به محیطی هاي کند، بحران می تهدید را ها ملت

 جهانی  هوایی و گرمایش و آب یرمنتظرةغ تغییرات آن
ــائمی، اســت ــن  . )98: 1387 (ش ــزارش انجم ــق گ طب

، میانگین دماي سطح زمین در 2تغییر اقلیم یچنددولت
درجه سلسیوس  6/0تا  2/0طول قرن بیستم در حدود 

                                                
2. IPCC: Intergovernmental Panel on Climate 
Change 
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شود ایـن شـرایط بـا     بینی می افزایش یافته است. پیش
، افزایشـی  2100 افزایش سیر تغییرات محیط تـا سـال  

ــان ــا  4/1  می ــه 8/5ت ــد   درج ــته باش ــیوس داش  سلس
)Drexhage and et al, 2007: 3(    ارتبــاط در ایــن

 تـرین  يمحـور یکـی از   هـاي اقلیمـی   گرمایش سیستم
رابطه با زمین اسـت کـه در    مسائل در نظام جهانی در

هــاي  و نظـام  هـا  اخیـر، توجـه بســیاري از دولـت     ۀدهـ 
بـدیل  را جلب نموده است. این پدیده امـروزه ت  سیاسی

و یـا   یشسر افـزا به یکی از عوامل اساسی در رقابت بر 
  ژئوپلیتیـک هـاي   سیستم اي در کاهش گازهاي گلخانه

ایـن   ،نظام جهانی شده است. تا آنجـا کـه کارشناسـان   
ترین مشکل اقتصادي سیاسی، محیطی و  پدیده را مهم

ــانیِا ــی نس ــداد     شِپ ــم قلم ــت و یک ــرن بیس رو در ق
ــی ــد(هاردي، م ــی و) 11 :1387 کنن ــدهاي سیاس   - پیام

کشمکش بر سر منابع محیطـی   ساز سبب ،آناجتماعی 
قـرارداده   21 ةآن را کانون مطالعات امنیتی سد شده و

   .  )86: 1391راد،  (کاویانی است
گــذاران بــه ویــژه در  هــا و سیاســت امــروزه دولــت

هاي مـوقتی و   ، اغلب به پدیدهتوسعه درحالکشورهاي 
تغییـرات اقلیمـی ماننـد     دتمـ  کوتـاه زودگذر و اثرات 

 ، یخبندان و امثال آن توجه دارنـد ، سیالبیسال خشک
اي  مقیاس ناحیـه  اي یا مقطعی و در که به صورت دوره

محیطی   ها و فروسایی کنند. اما دگرگونی ظهور پیدا می
 مدت در مقیاس جهانی، مانند پیامـدهاي محیطـی  دراز

. داردار هـا قـر   دولـت  موردتوجهکمتر   جهانی،  گرمایش 
باشد: نخستین  عامل عمده می   علت این امر ناشی از دو

عامل به عدم ظهور آنی پیامدهاي این نوع تغییرات در 
شـود و   بودن آن مربوط مـی   محسوس یرغمدت و  کوتاه
ریـزي در اغلـب    هاي اقتصادي و برنامه ضعف بنیان دوم

فـراهم نکـرده    گـذاري  براي سـرمایه را کشورها، مجالی 
  ).  17: 1388 نوخندان،   شائمی و حبیبی( است

 یطیمح یطبروز شرا رسد به نظر می حاضر  حالدر 
د در دمـاي زمـین را بــرهم   جــوهـاي مو  موازنـه  یـد جد

  ۀرفـتن دمـاي زمـین در دو دهـ     باالسبب خواهد زد و 
رفـتن دمـاي زمـین     خواهد شد. بـاال  21قرن  نخستینِ

رفـتن   شـد و بـا بـاال     هاي قطبی خواهد موجب ذوب یخ
جمعیـت  ب دریاها، بخش بزرگـی از منـاطق پر  سطح آ

 یراتتـأث  ،یجـه درنترفـت و    آب خواهـد  جهـان بـه زیـر   
خواهـد  جهـان   در سطحمحیط زیست بشر  برناگواري 

  ۀ). در ایـن میـان دامنـ   278: 1381، (مجتهدزاده گذارد
قیمی بـا  اثرگذاري ایـن معضـل جهـانی، ارتبـاط مسـت     

ــ  ــور در مجموع ــک کش ــاه ی ــ  ۀجایگ ــا نظ ــانی ی ام جه
ــک ــت،  کشــورها دارد ژئوپلیتی ــن  .)11 :1385(اطاع ای

ــت   ــاوتی را در راســتاي موقعی ــدهاي متف شــرایط پیام
گـذارد و در   برجاي مـی  ها کشورها و قدرت ژئوپلیتیک

رقابت جهانی، رویکردها و شرایط متفاوتی را بـه    ۀعرص
هــاي  در ایــن میــان اســتفاده از مــدل آورد. د مــیجـو و

 يمـؤثر بینی دماي زمین نقش  و پیشگرمایش جهانی 
در به همین دلیل  در واکاوي این مسئله خواهد داشت.

ــن پــژوهش  ــده اســت بــا      ای اســتفاده از تــالش ش
ــاهیم  وتحلیـــل یـــهتجز ــناریوهاي بدمفـ بینانـــه و سـ

رو شِ یهـاي پـ   ، اثرات این پدیده بر چـالش بینانه خوش
 موردمطالعـه  جهـانی نظـام   ژئوپلیتیکهاي  در سیستم

  رقابت  ةها و نحو دیگر بررسی واکنش  گیرد. به بیان قرار
 نیـز گرمایش جهانی و   ها در برابر آثار کشورها و قدرت

کشـورها متناسـب بـا موقعیـت       دیـدگاه  وتحلیل یهتجز
چارچوب مفهـومی   ها در برابر این پدیده آن ژئوپلیتیک

بنـابراین بـا توجـه بـه      دهـد.  را تشکیل می مطالعهاین 
 ةپدیـد  هدف از این تحقیـق، واکـاوي   دهش ارائهمطالب 

ي ور بـر آن  اثـرات  وتحلیـل  یـه تجزگرمایش جهـانی و  
نظـام   یتیـک ژئوپلهـاي   سیسـتم هاي حاکم بـر   دیدگاه
و  ها در برابر ایـن پدیـده   متناسب با موقعیت آنجهانی 
  ها در برابر آثار کشورها و قدرت  رقابت ةها و نحو واکنش

    .اشدب یمرو  هاي پیش چالش و گرمایش
  

 روش تحقیق 
ــه ــر    ب ــی ب ــژوهش مبتن ــن پ ــاختار ای ــورکلی س ط

جایگاه گرمایش جهـانی و اثراتی اســت   لیوتحل هیتجز
ژئوپلیتیـک نظـام جهـانی     بر تحوالتکـه ایـن پدیـده 

ــن راســتا،گــذارد یمــبرجــاي  در گــام نخســت  . در ای
سـطح   اتمنظور آگاهی از روند تغییرات دما و تغییـر  به

صـحت بیشـتر شـناخت جایگـاه      آب دریا و همچنـین 
پدیدة گرمایش جهانی در تحوالت ژئوپلیتیــک نظــام   

رونـد تغییـرات دمـا و     يساز هیشب، اقـدام بـه الملل نیب
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ــدل    ــتفاده از م ــا اس ــا ب ــطح آب دری -SCENGENس

MAGICC  یگـردش عمـوم   يها مدلو خروجی  جـو  
 A  انتشار خانواده نانهیب خوشتحت سناریوي بدبینانه و 

به منظور د و نمودارهاي حاصله ترسیم گردید . ش  Bو 
 در سـطح کـرة   2100قادیر دما در سـال  سازي م شبیه

 جـو هاي گردش عمومی  مدل خروجی مدل 5زمین، از 
ــامل  HADCM3 ،ECHO-G ،GFDLCM ،GISS  شــ

EH و CNRM-CM3  ــد و نقشــۀ ــتفاده ش ــله  اس حاص
 -بعد با استفاده از روش توصیفی در گام م گردید.یرست

بـه   کیـ تیژئوپل  هاي نظـري دیـدگاه یلی مبتنی بـر  تحل
در  جوو جسـت  یطیمح ستیز کیتیژئوپلویژه مطالعات 

 دة، به تحلیل آثار فضایی ایـن پدیـ  هاي اینترنتی پایگاه
ــاي  در راســتاي سیســتم شــمول جهــان ــتیژئوپله  کی

 پرداخته شده است.
  

   ها و مبانی نظريمفاهیم، دیدگاه
 ةپدیـــد ،جهـــانی  گرمـــایش: گرمـــایش جهـــانی

اسـت   هاي اقلیمـی  در سیستم فراگیري یطیمح ستیز
  ۀط از قبیل میزان تبخیر و ترازنامـ هاي محی که ویژگی

دریاهـا،    آبی، خصوصـیات بـارش، باالآمـدن سـطح آب    
قـرار   ریتأثها و دیگر شرایط را تحت  ذوب شدن یخچال

ـ ا .Goudie, 2006: 384)( دهـد  می  موضـوع  دهیـ پد نی
از قبیـل    ر دیـدگاههاي مختلـف  اي است که د گسترده 

ي، علوم اجتماعی و اقتصـادي،  جو  علوم محیطی، علوم
 گیـرد  مـی قـرار   مطالعـه  مـورد سیاسی و...   هاي تحلیل

)Liu, 2008: 379.(  
شدن زمین در ارتبـاط مسـتقیم بـا    گرم طورکلی به

  اي قرار دارد. بـه ایـن معنـا کـه     مقادیر گازهاي گلخانه
اي  زیع افزایش گازهاي گلخانهافزایش دماي زمین با تو

تـرین   مهـم  ). 105: 1384همراه است(محمدي،  جودر 

هـا   اي بـه ترتیـب اثـرات گرمایشـی آن     گازهاي گلخانه
)کلــرو 3) متــان، (2کربن، (دیاکســ يد) 1عبارتنــد از: (

 ) بخـار 6) ازن و (5نیتـروژن، (   ) اکسید4ها، ( فلورکربن
). این گازها 32: 1388(شائمی و حبیبی نوخندان،   آب

ــه  ــور طبب ــیط ــودر  یع ــین و ج ــوزم ــا   دج ــد، ام دارن
  مقـدار  ،هـاي ناشـی از آن   هاي انسانی و آلودگی فعالیت

 ؛دهند افزایش می یعیرطبیغبه طور  گازهاي مذکور را 
طبیعی این گازهـا در   ازحد شیبکه باعث تمرکز   چنان
گرمـایش زمـین را موجـب     ةشـده و پدیـد   جو .فضاي

). بنابراین گرمـایش جهـانی   19: 1386 ان،(ببرشوند می
اي طبیعی است، اما مسئله این اسـت   اي با موازنه پدیده

 جواي در  گلخانه  ازهايگ  هاي انسانی، مقدار که فعالیت
ــور  ــه طـ ــر را بـ ــی   غیـ ــزایش مـ ــی افـ ــد طبیعـ  دهـ

جمعیـت و    به طوري کـه افـزایش   ؛)12 : 1383، (عزیزي
افـزایش   جـه ینتدرکشورها در عناصر مختلف و   ۀتوسع

را  یتوجه قابلهاي فسیلی، نقش  ناموزون مصرف انرژي
. Murota and ito, 1996: 1061)( بــر عهــده دارنــد

کشورهایی که بیشترین سـهم را در انتشـار    کلیطور به 
دارند، عمدتاً کشورهاي با جمعیت باال  کربن دیاکس يد

 شـدن هسـتند. از ایـن رو    و صنعتی یا در حال صنعتی
اي  شـدن زمـین را پدیـده    گرم ۀن، پدیدهاققبرخی مح 

 کننـد  هـاي انسـانی تلقـی مـی     تماماً ناشـی از فعالیـت  
)Witherick, 2001: 113.(   ،ــده ــن پدی ــل، ای در مقاب

اقتصـاد، اکوسیسـتم و     و عمیقـی بـر   واکنش مسـتقیم 
 Wolf( گـذارد  هاي انسانی برجاي می سیستم سالمتی 

and et al., 2010: 44.(   ـ  بـه   اسـت    الزم در ادامـه   ۀارائ
مفاهیم گرمایش جهـانی    ارتباط با  در توضیحات   برخی

  ).  1 (شکل شود  پرداخته
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  گرمایش جهانی ةبرخی پیامدهاي ناشی از  پدید - 1شکل

  )، 47: 1386) و  (قنبرزاده و بهنیافر، 109: 1383منبع: (شائمی، 
  

سال گذشـته،  100 در : تغییرات دما و پیامدهاي آن
  درجـه  81/0تـا   4/0گین دماي جهـانی در حـدود   میان

. طور تدریجی روند افزایشی داشـته اسـت   سلسیوس به
هاي  است که دماي داخلی یخچال این روند باعث شده 

ــف جهــان از جملــه       ــی واقــع در نقــاط مختل طبیع
افزایش  چینو  جنوبگان، شمالگانهاي واقع در  یخچال

شدن تدریجی، حجم زیـادي   با آب جهیدرنتپیدا کند و 
از آنجـا   مسـئله ها ذوب شود. این  از ذخایر این یخچال

اي از  ها بخـش عمـده   حائز اهمیت است که این یخچال
ــی  ــان را تشــکیل م ــد. ذخــایر آب آشــامیدنی جه  دهن
و  استبنابراین منابع آب آشامیدنی سالم رو به کاهش 

ـ     احتمال شیوع بیمـاري  رب هـایی کـه از طریـق آب شُ
 ,Qader Mirza)( شود بیشتر می یابند م شیوع میناسال

 5/0  همچنین سطح آب دریاها در حـدود   .131 :2002
رود. یکی از پیامدهاي انسانی افزایش سطح  باال می متر

آب دریاها این است که جزایر پاسیفیک و کارائیـب بـه   
رونـد بـه    روند و جزایري که به زیر آب نمی زیر آب می

بـدین   سـکونت هسـتند.   قابلغیر و  شده آلودهآب دریا 
(صـادقی   پذیر نخواهد بود ها امکان سبب سکونت در آن

طورکلی این پدیـده پیامـدهاي    ) به4: 1390 و اسالمی،
منــاطق  مختلفــی در بــردارد کــه بــه طــور یکســان در

  شوند.  مختلف توزیع نمی

هـا درواقـع، تصـویر     سـناریو : 1هـاي انتشـار   سناریو
دهند. به عبارتی سـناریوها   ه میاز آینده ارائ يشنهادیپ

هاي آتی در یک سیستم پیچیده که  پیشرفت  به ارزیابی
ـ  .کننـد  کمـک مـی   اسـت،  ینـ یب شیپـ  رقابـل یغ ذاتاً ه ب
هـاي تغییـر    هاي اقلیمی و ارزیـابی  بینی پیش، کلی طور

اقلیم با مشکالتی چون برآورد سـطح انتشـار گازهـاي    
ــه ــااي و  گلخان ــدهیآال ریس ــا ن ــه ه ــاي در ده ــی،  ه آت

هـاي   بودن، تفکیک مکانی و زمـانی مـدل  اسیمق بزرگ
اند. این فاکتورها  ها مواجه و نظایر این جوگردش عمومی 

ینـۀ  زم دراند. مشکل دیگري کـه   با عدم قطعیت مواجه
-د دارد، یکپارچـه جـو مناسب اقلیمـی و هاي  طرح مدل

 د در سیستم جفت شدةجوازخوردهاي موکردن تمام ب
هاي اقلیمـی   جامعه است. مدلو وسفر بی ،اقیانوس ،جو

نیاز به زمان زیادي براي ارزیابی، آزمایش و اجرا دارند و 
اي طراحـی،  هاي زیادي بـر  ها و سال ممکن است به ماه

هـا نیـاز    مناسـبی از آزمـایش   اجرا و تشخیص مجموعۀ
ظرفیت محاسباتی بـاالیی   نیازمند ها آن ،عالوه بهباشد. 

دالیل  ). بنا به94 :1389ان، عباسی و همکار( هستند نیز
 )CSGs( هاي تولید سـناریوهاي اقلیمـی   ، مدلادشدهی

الف) بتوانند : شرطی که، به هستندهاي مناسبی  گزینه
ب)عـدم   تـر را الگـو قراردهنـد؛    هاي پیچیده مدلرفتار 

بـا  هاي اقلیمـی را بـه طـور مـؤثر و       بینی قطعیت پیش
 ز مناطقادر بسیاري  ج) به آسانی کشف کنند؛ سرعت

                                                
1. Emission Scenarios 
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: 1388نوخندان،  بزرکی و حبیبی (شائمی استفاده شوند
33 .(   

اطالعاتی از وضعیت  ي انتشار دربرگیرندةهاسناریو
اي  اجتماعی و میزان انتشار گازهاي گلخانـه  -اقتصادي

زمــین اســت. بـراي تولیــد ایــن ســناریوها   در اتمسـفر 
سـناریوهاي   د دارد؛ از جملـه، جـو هاي مختلفی و روش

هـاي آمـاري و بـر مبنـاي      ه بر اساس روشمصنوعی ک
شوند، یا اسـتفاده   ات اقلیم گذشته تولید میروند تغییر

و  AOGCMاتمسفر،  -اقیانوس هاي جفت شدة از مدل
دیگر، معتبرتـرین ابـزار بـراي     هاي سادة برخی از مدل

ــدل   ــتفاده از م ــی، اس ــناریوهاي اقلیم ــد س ــاي  تولی ه
، مکـاران و ه بـوانی   اسـت (مسـاح   AOGCM يعدب سه

اولین سـناریوهاي انتشـار    1992درسال ).103: 1385
IPCC  ــوان ــتفاده در ورودي  IS92تحــت عن ــراي اس ب

سـازي   بـه منظـور مـدل    جـو  یعمومهاي گردش  مدل
 IS92 سناریوهاي تغییر اقلیم تدوین شدند. سناریوهاي

شامل برآورد جمعیـت، تولیـد ناخـالص ملـی، مصـرف      
 ونقل حملصنعت،  هاي تجارت، انرژي به تفکیک بخش

ــرف    ــد و مص ــزان تولی ــرژي، می ــد ان ــکونی، تولی و مس
هـاي   هاي ثانوي، میزان تولید انرژي از سـوخت  سوخت

خورشـیدي،  ، اي گـاز هیـدروژنی، هسـته    مایع، جامـد، 
 دیمنواکسـ ، کـربن  دیاکسـ  يدبیوماس، مقـدار انتشـار   

احتـراق،   قیـ از طر، اکسـیدهاي نیتـروژن، متـان    کربن
 يانتشـار گازهـا  دن و بسیاري منابع انتشار متان از معا

زمـین شـامل آمریکـا،     اي براي ده منطقـۀ کـرة   گلخانه
غرب اروپا و کانادا، آسیا و آسیاي جنوب شرقی، اروپاي 
مرکزي، آسیاي مرکزي، آفریقـا، خاورمیانـه، آمریکـاي    
التــین، جنــوب و جنــوب غــرب آســیا و روســیه بــراي 

ــال ــا ســ ، 2005، 2000، 1995، 1990 ،1985 يهــ
 2100و  2075، 2050، 2025، 2020، 2015، 2010

  ).  95 :1389بود (عباسی و همکاران، 
ــد ســناریوهاي  IPCC، 2000ر ســالد ســري جدی

براي ارائه در سومین گـزارش   SRESانتشار را با عنوان 
،  SRESتـدوین کـرد. گـروه     سـناریوهاي انتشـار   ویژة

بـراي  را  A1 ،A2،B1، B2 يهـا  نـام سناریو بـا   خانوادة
هـاي  گاز ینـدهاي تولیدکننـدة  صیف ارتباط بین  فرآتو

طی قـرن   ها آنتغییرات  ها و نحوة اي و آئروسل گلخانه

، 1(هـاروي  کـار گرفـت  مهـم زمـین بـه     در مناطق 21
1997.(  

هـاي   هاي این سـناریوها بـر اسـاس رهیافـت     مفروضه
، یطـ یمح سـت یزاي براي اقتصـاد، مسـائل    محلی و منطقه

مســائل اجتمــاعی تعریــف  تکنولـوژي، میــزان جمعیــت و 
مفروضـات سـناریوهاي    بـر اسـاس  شود. بـه طـورکلی    می

 3/11 بـه حـدود   2100 جمعیت تا سـال  رشد، A خانواده
 در 2100تـا   1990اقتصـادي از سـال   خواهد رسید. رشد

بود. بنابراین افـزایش جمعیـت و     خواهد درصد 3/2 حدود
 میــزان مصــرف انــرژي در اقتصــادي ســبب تغییــر رشــد
میـزان   بـر  در نهایـت کـه   مختلف خواهد شـد  هاي بخش

 بـر اسـاس  خواهـد داشـت.    ریتأثاي  انتشار گازهاي گلخانه
میـزان افـزایش متوسـط دمـاي جهـانی تـا        ،این تغییرات

هـد بـود.   درجـه سلسـیوس خوا   9/3 در حدود 2100 سال
شـود.   تقسـیم مـی   A2و  A1 این سـناریو بـه دو خـانوادة   

قتصـادي و افـزایش   ا به رشد سـریع  A1 سناریوي خانوادة
اي تأکیـد   اسـتفاده از گازهـاي گلخانـه    جمعیت و بیشینۀ

تقســیم  A1Bو  A1F1 ،A1Tدارد و بــه ســه خــانواده   
بـر هویـت    A2 نوادةشود. خط داستانی سناریوهاي خـا  می

بـه افـزایش    جـه یدرنتمحلی و حفـظ آن تأکیـد دارد کـه    
شـود. رشـد اقتصـادي در ایـن سـناریو       جمعیت منجر می

  تر است.   ایر سناریوها کندتر و ناقصنسبت به س
بـر ایـن اصـل     Bاصلی سناریوهاي خـانواده   عنصر

هـاي   اي از آگـاهی  آینده، سطح فزاینده استوار است که
در جهـت نیـل بـه توسـعه      یطـ یمح ستیو زاجتماعی 

ت و بر این اساس سـعی بـر   شپایدار به همراه خواهد دا
بـر  بارتی در آینده دارد. به ع دجوابهامات مو ینیب شیپ

ــان،  دولــت ســناریوهاي ایــن گــروه اســاس هــا، بازرگان
ها و مردم بـه سـوي حفاظـت محـیط زیسـت و       رسانه

تعادل اجتماعی جهت دارند. بر اسـاس ایـن سـناریوها    
 4/9بطـور متوسـط بـه     2100رشد جمعیـت تـا سـال    

% افـزایش  2میلیارد نفـر و رشـد اقتصـادي در حـدود     
ــر ا ســاس ایــن خواهــد داشــت. ســپس ایــن ســناریو ب
اي ناشــی از  تغییـرات، میـزان انتشـار گازهـاي گلخانـه     

دهـد. بـر    افزایش مصرف انرژي را مورد ارزیابی قرار می
اساس سناریوهاي این خانواده، میزان افزایش متوسـط  

درجه سلسیوس  5/2حدود  2100 دماي جهانی تا سال
                                                
1. Harvey 
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 B2و  B1خواهد بود. این سـناریو نیـز بـه دو خـانواده     
در این مطالعه بـه  ). 47: 1388(مقبل،  شود تقسیم می

بینانــه و  ي خــوشسـناریو دو  سـازي هــر  منظـور مــدل 
-MAGICCمـــــدل  ) از B و A(خانواده بدبینانـــــه 

SCENGEN   ــر ــن اســاس، اســتفاده شــده اســت. ب ای
هـا در   ها و اقیانوستغییرات میزان دما و سطح آب دریا

د سازي شـ  د شبیهجواین مدل بر اساس سناریوهاي مو
  قرار گرفت. لیوتحل هیتجزبعد مورد  حلۀو در مر

مــاي هــواي د ، متوســط ســاالنۀMAGICC مــدل
 دمـاي سـطح دریـا را از    سطح زمین و متوسط سـاالنۀ 

 دیاکســ يداي و  ســناریوهاي انتشــار گازهــاي گلخانــه
: 1389 محمـدي و همکـاران،  ( کند گوگرد محاسبه می

هاي اقلیمی  اي از داده ). این بخش شامل مجموعه127
 جـو هـاي گـردش عمـومی     هداتی و خروجی مـدل مشا

است که به کاربر امکان بررسی و ارزیابی ابعاد مختلـف  
عدم قطعیت درباره اقلیم آینده را بر اساس سناریوهاي 

دهـد. در حقیقــت ایـن بخــش شــامل    پیشـنهادي مــی 
هاي جفت شده مختلف است که در  اي از مدل مجموعه

. ایـن  انـد  دهشـ  قیـ تلفبـا یکـدیگر    يافزار نرم یک بسته
دهد که تغییرات در غلظـت   به کاربر امکان می افزار نرم

، دماي متوسـط سـطح زمـین و دریـا، بـین      دیاکس يد
را بـا اسـتفاده از سـناریوهاي     2100تـا 1990هـاي  سال

 هـالو ، متـان، اکسـید نیتـروژن،    کربن دیاکس يدانتشار 
 (عباسـی و  اکسید سـولفور، تعیـین کنـد    و دي ها کربن

ــاران، ــک   SCENGEN) 95: 1389 همکــ ــز یــ نیــ
اي  هاي سـناریوهاي جهـانی و منطقـه    داده دکنندهیتول

ک مدل اقلیمـی اسـت،   است. این مدل عالوه بر اینکه ی
باشـد کـه حـاوي نتـایج      ساده نیز مـی  یک پایگاه دادة

ــدل  ــادي از م ــداد زی ــاي  تع ــه GCMه اي از  و مجموع
اي است. این مدل  اي جهانی و منطقه هاي مشاهده داده
 سـازد تـا محقـق بـه وسـیلۀ      امکـان را فـراهم مـی    این

هاي مختلف در مورد پارامترهاي سیسـتم اقلـیم،    فرض
ــد  ــدها را بازشناس ــی،  پیام ــن و نجف ). 89 :1390(روش

ــدل،   ــن م ــناریوهاي ای ــعس ــاي   درواق ــار گازه از انتش
هاي مختلـف در   اي در آینده با استفاده از فرض گلخانه
ا، کاربردهـاي  هـ  هـاي انسـانی، سیاسـت    فعالیـت  زمینۀ

بـا ایـن روش    خواهـد شـد.  بینی  وري و غیره پیشآ فن
تـایی   به صورت منفرد، چند GCMمدل  20توان از  می

استفاده نمود. در صورت انتخاب چند  ها آن و یا از همۀ
نموده و یک  يریگ نیانگیم ها آن، برنامه از GCMمدل 

 تغییـر اقلـیم را ایجـاد خواهـد کـرد      الگوي ترکیبـی از 
  ).  142 :2011و همکاران  (روشن

براي انجام ): 1GCMs( جوهاي گردش عمومی  مدل
هـاي   مطالعات تغییر اقلیم بـر منـابع مختلـف در دوره   

تحـت تـأثیر    ،بایست متغیرهـاي اقلیمـی   آتی، ابتدا می
ــه   ــاي گلخان ــرات گازه ــبیه تغیی ــوند.   اي ش ــازي ش س

ــن کــار و  روش د دارد کــه جــوهــاي مختلفــی بــراي ای
هـاي مـدل گـردش     هـا اسـتفاده از داده   ن معتبرترین آ

هـاي اقلـیم جهـانی     اسـت. مـدل   )GCMs( جوعمومی 
ایـن   ؛انـد  شـده  یطراحـ براي ارزیابی تغییـرات اقلیمـی   

هـا و حرکـات    هـا خصوصـیات فیزیکـی، چـرخش     مدل
دنبال آن متغیرهـاي   نمایند و به اتمسفري را تحلیل می

کنند.  می يساز هیشبهاي خاص  را در شبکه هواشناسی
بـر مبنـاي قـوانین     جو  عمومی  هاي گردش اساس مدل

 یعمـوم هاي گـردش   هدف مدلقرار دارد.  جوفیزیک 
اي اســت.  تغییــرات در مقیــاس کــره ینــیب شیپــ جــو

ــه ــه برنام ــاي رایان ــع دراي  ه ــین   واق ــل ب ــنش متقاب ک
ــۀ  ورودي ــرژي، چرخ ــاي ان ــی،   ه ــفري و اقیانوس اتمس

اي و منــابع و ذخــایر   مشخصــات گازهــاي گلخانــه  
ها را با هـم ترکیـب و از ایـن طریـق      آن یطیمح ستیز

سازي تغییرات اقلیمـی آینـده    مدل .کند سازي می مدل
بسیار پیچیده است و متغیرهاي زیـادي در آن دخیـل   

 مـورد  GCMsجملـه متغیرهـایی کـه در     د. ازنباش می
تغییرات جغرافیایی مقادیر گیرد شامل  قرار می استفاده

حــرارت   انوس، درجـۀ زهـاي اتمسـفري، شــوري اقیـ   گا
، بادهـا  )ابرناکی( بودن دریا، آلبدو، میزان ابري خشکی و
فصلی است. همچنین متغیرهاي دیگري  هاي  و اختالف

دارند؛ از جمله نقـش ذرات   ریتأثسازي  نیز در این مدل
 کـه  باشـد  یمـ هاي سولفاته  اتمسفري همچون آئروسل

 ورودي خورشید را به داخل فضا منعکس بخشی از نور
 GCM  هـاي  سازند و اثر سردکنندگی دارنـد. مـدل   می
و زمانمند هستند و به علت گستردگی ابعـاد   يعدب سه

مکانی و زمانی از پیچیدگی خاصی برخوردارند. بسـیار  
ــراي پیشــبرد   ــده هســتند و ب ــا آنپیچی ــتفاده از  ه اس

. نتایج ایـن  )84 :1390روشن،ضرورت دارد ( ها انهیابررا
                                                
1. Global Circulation Models  
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است و از این رو شـرایط   قیردقیغ ها نسبتاً خام و مدل
 ، درعـالوه  بـه کننـد.   بینـی نمـی   آینده را به دقت پـیش 

کـه  عوامل نظیر پوشش ابر  سایر يها یکنش همتخمین 
قــرار  ریتــأثتحـت   شــدت بــهروابـط انــرژي اتمسـفر را   

). 48 :1388(مقبـل،   باشـند  دهد، داراي مشکل می می
تـوان   را فقط می جوهاي گردش عمومی  مدل جهیدرنت

مسائل بسیار پیچیده اتمسفر یک رویکرد اولیه در حل 
اي  هاي رایانـه  هاي مدل بینی البته اهمیت پیش دانست؛

مرتبـاً   جهـانی  به عنوان یک ابزار در مطالعه تغییـرات  
توسـط ایـن    شـده  ارائهبیشتر الگوهاي  .یابد افزایش می

هـم توافـق دارنـد. نخسـت      اصلی با نکتۀ دو ها در مدل
سـیلی کـاهش نیابـد،    هاي ف اگر مصرف سوختکه  این

 برابـر و د 2050ي تـا سـال   جو کربن دیاکس يدمیزان 
 کربن دیاکس يدکه افزایش میزان  شد. دوم این خواهد

تـا  5/1بـین   نیزم يدماشود که میانگین  باعث می جو
بـراي اسـتفاده از   . درجه سلسـیوس افـزایش یابـد    8/5

ر عمـومی،  طو ) بهGCMs(جو هاي گردش عمومی  داده
نـین  و همچ بـودن، دقـت کـم    اسیـ مق بـزرگ دلیـل   به
بـا اسـتفاده از    ها، بایـد  منظور افزایش دقت این مدل به

کـه مـدل    نمـایی شـوند  اسیزمقیرد جومو يافزارها نرم
MAGICC-SCENGEN  ابـــزاري بـــراي ریزمقیـــاس

  نمایی آماري است.  
را  ژئوپلیتیـک : جهـانی  ژئوپلیتیـک هـاي   سیستم

ها براي سلطه بـر منطقـه    رقابت قدرت توان مطالعۀ می
یا جهان با استفاده از امکاناتی که محیط جغرافیایی در 

). 2: 1391(مجتهـدزاده،   تعریف نمود ،گذارد اختیار می
ــی ــین م ــوان  همچن ــتیژئوپلت ــت  کی ــادل سیاس را مع

هاي  جغرافیایی دانست که اثر محیط و اشکال یا پدیده
ل زمین، منـابع  چون موقعیت جغرافیایی، شک محیطی، 

، امکانـات ارتبـاطی و انتقـالی(زمینی، دریـایی،      کمیاب
ــی و ... را در    هــوایی و فضــایی)، وســایل ارتبــاط جمع

در سـطوح گسـترده    ژهیـ و بههاي سیاسی  گیري تصمیم
ــه ــه و بررســـــی    اي و جهـــــانی منطقـــ مطالعـــ

ــی ــدزاده، م ــه129 : 1381کند(مجته ــه  ). ب ــور خالص ط
بررسـی نقـش عوامـل    ژئوپلیتیک مبحثی است که بـه  

). در 5: 1380 (عزتـی،  پردازد جغرافیایی در سیاست می
ژئوپلیتیـک   هرسد که توجه عمد این برخورد به نظر می

سیاسـی و اشـکال دگرگـون    هاي  به رقابت میان قدرت
سلسـله   اسـت؛   قـدرت در جهـان   مراتب سلسله ةشوند

اي یـا   هـاي سیاسـی، منطقـه    مراتبی که دستاورد بازي
ها از یک طرف و عناصر جغرافیـایی   قدرت جهانی میان

ــر اســت.    از ــهطــرف دیگ ــایی از  چراک عناصــر جغرافی
یندهاي آفر و بر شده بیترکها و الگوهاي خاصی  ویژگی

 گذارنـد  مـی  ریتـأث  خـارجی سطح داخلی و  سیاسی در
)Cohen, 2009:12(. هـیچ  در کـه  داشـت  اذعـان  باید 

 جایگـاه  ةازانـد  بـه  کیتیژئوپل تاریخ، اهمیت از اي برهه
همچون  يجدید است. زیرا ظهور تحوالت کنونی نبوده

 تروریســم، محــیط  بــه مربــوط مباحــث ،شــدن یجهــان
شـدن  زمـین و دیگـر مسـائل     گـرم  و مهاجرت زیست،

 سـزایی  بـه  نقـش  خصـوص  ایـن  در مربوط بـه زمـین،  
در عصـر   .)54: 1387  (قالیباف و پورموسوي، اند داشته

جهـانی نیـز یکـی از      حاضر مباحث مربوط به گرمایش
ترین مسائل در ارتباط با زمـین اسـت کـه رقابـت      مهم

آن به نوعی درگیر  کنترل با ییارویسر روها را بر  قدرت
هـا اعـم از ملـی و     در قـدرت  مـؤثر ساخته و متغیرهاي 

خـود قـرار داده اسـت. زیـرا بـه       الشعاع تحتفراملی را 
متفـاوت پیامـدهاي ناشـی از گرمـایش      راتیتـأث دلیل 

هـاي مختلـف جغرافیـایی، واکـنش      هانی، در محـیط ج
   ها در برابر این پدیده متفاوت خواهد بود. قدرت

  
   بحث اصلی 

دریـا بـر   تغییرات متوسط دما و ارتفـاع سـطح   
براسـاس  : )A )A1 ،A2 اساس سـناریوي خـانوادة  

) که جـزء سـناریوهاي   A1MI (سناریوي A1سناریوي 
اي جهانی تـا  شود، متوسط دم بدبینانه نیز محسوب می

گراد افزایش پیدا خواهـد   درجه سانتی 4تا  2100سال 
کرد که کمترین میزان تغییرات براي برخی از منـاطق  

 و میزان بیشینه آن تـا  سلسیوسدرجه  1/2کره زمین 
). 2 (شـکل  متفـاوت خواهـد بـود    سلسیوس رجهد 1/6

طور  هب 2100ها نیز تا سال  سطح آب دریاها و اقیانوس
متر باال خواهد آمد کـه ایـن میـزان     نتیسا 45متوسط 

  متغیر خواهد بود. متر یسانت 89تا  18بین 
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  A1سناریوي براساس  )متر یسانت) و سطح آب دریاها (سلسیوستغییرات میزان دما (درجه  -2شکل 

 
 سناریوي و جوهاي گردش عمومی  خروجی مدل

A1MI دهد که متوسط دماي  نشان می) 3 (شکل
افزایش  لسیوسدرجه س 4تا  2100 لجهانی در سا
ها،  کرد. بیشترین افزایش دما را خشکیپیدا خواهد 

اقیانوس منجمد شمالی و جنوبی تجربه خواهند کرد 
اي در  بیشینه تولید گازهاي گلخانه تابعکه این افزایش 

اي این نیمکره خواهد بود و کمترین  مناطق قاره
جنوبی  رةهاي آبی نیمک افزایش نیز مربوط به پهنه

درجه  5/1طور متوسط افزایشی تا حدود ه است که ب

را تجربه خواهند کرد. بر این اساس، از آنجا  سلسیوس
هاي یخی قطب شمال و جنوب بیشترین  که پهنه

شرایط براي ذوب  را تجربه خواهند کرد،افزایش دما 
ها  سطح قاره عالوه بهباشد.  هاي قطبی فراهم می یخچال

د جورا تجربه خواهند کرد که با وي دما نیز افزایش باال
هاي کوهستانی نیز به  نین شرایطی از وسعت یخچالچ

آمدن سطح به باال و منجرکاسته  يا مالحظه قابلطور 
  آب دریاها خواهد شد.

  

 
  A1F1ساس سناریوي ، برا2100ت دماي کره زمین در سال تغییرا - 3شکل 

  
 ) کهA2MIN (سناریوي A2بر اساس سناریوي 

این سناریو نیز از دسته سناریوهاي بدبینانه محسوب 
 4/3تا  2100شود، متوسط دماي جهانی تا سال  می

افزایش پیدا خواهد کرد. این افزایش  لسیوسدرجه س
در سراسر دنیا  سلسیوسدرجه  1/5تا  2دما بین 

متغیر خواهد بود. بر اساس این سناریو، ارتفاع سطح 
باال خواهد  سلسیوس 38طور متوسط تا ه دریا نیز ب

متر در  سانتی 15آمدن تراز دریا از آمد که این باال
متغیر  متر یسانت 71ها تا  برخی از دریاها و اقیانوس

   خواهد بود.
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  A2بر اساس سناریوي )متر یسانت) و سطح آب دریاها (سلسیوستغییرات میزان دما (درجه  -4شکل 

  
ــناریوي     ــاس س ــر اس ــا ب ــرات دم و  A2MINتغیی

) در سطح 5(شکل جو مدل گردش عمومی  5 یخروج
دهد که در این سـناریو نیـز ماننـد     نشان میکره زمین 
شمالی و  ا را نیمکرة، بیشترین افزایش دمA1سناریوي 

مناطق داخلی قاره، اقیـانوس منجمـد شـمالی تجربـه     
هـاي   خواهند کرد و کمترین افزایش نیز مربوط به پهنه

طور متوسـط  تـا یـک    ه ه بکآبی نیمکره جنوبی است 

افزایش دما خواهند داشت. بـر اسـاس   درجه سلسیوس 
هـا و   این سناریو، دماي مناطق استوایی در داخل قـاره 

هـاي   درجه و دماي پهنـه  5/3قاره قطب جنوب حدود 
درجـه   3طور متوسط حـدود  ه شمالی ب آبی در نیمکرة

افزایش پیدا خواهـد کـرد. بنـابراین در ایـن      سلسیوس
 ، شـرایطْ هـا  یـز از لحـاظ امکـان ذوب یخچـال    ن سناریو
سناریوي  مشابهA2 .خواهد بود  

 

  
  A2، بر اساس سناریوي 2100تغییرات دماي کره زمین در سال  - 5شکل 

  
تغییرات متوسط دما و ارتفـاع سـطح دریـا بـر     

بـر  : )B )B1 ،B2خـانواده   هـاي  اساس سـناریوي 
انـه  بین که نگاهی خوش )B2 )B2-MEاساس سناریوي 

سـط  هاي آینده دارد، متو اقلیمی در دهه به روند تغییر
افـزایش پیـدا    درجـه سلسـیوس   5/2دماي جهانی تـا  

 2/32سـطح آب دریاهـا نیـز تـا     خواهد کـرد و میـزان   
متر باال خواهد آمد. میزان افزایش متوسط دماي  سانتی

درجـه   4تـا   5/1ن سـناریو بـین   جهانی بـر اسـاس ایـ   
  هان، متغیر خواهد بود. در مناطق مختلف ج سلسیوس

  
  



 49 زمستان/ هجدهم/شماره مسلسل  مپنجمجله آمایش جغرافیایی فضا /سال                                                                                       194

 
 B2بر اساس سناریوي  )متر یسانت) و سطح آب دریاها (سلسیوستغییرات میزان دما (درجه  - 6شکل 

  
هاي  و خروجی مدل B2-MEبر اساس سناریوي 

بیشترین افزایش دما را )، 7شکل جو (گردش عمومی 
ناطق داخلی آمریکاي هاي یخی شمالگان، م پهنه

اي کوهستانی هیمالیا تجربه خواهند ه شمالی و قسمت
ي یخی ها این بر اساس این سناریو نیز پهنهکرد. بنابر

درجه  5/4همچنان بیشترین افزایش دما(بیش از 
اي نیمکره  . مناطق قارهد داشت) را خواهنسلسیوس

درجه و افزایش  5/3شمالی با افزایش دمایی بیش از 

 5/2متوسط حدود  طور بهدما در مناطق استوایی 
خواهد بود. کمترین افزایش دما در  سلسیوس درجه

 طور بهشمال اقیانوس اطلس ( به نیمکره شمالی مربوط
درجه) و در نیمکره جنوبی نیز  1متوسط حدود 
هاي آبی و در جنوب اقیانوس آرام  مربوط به پهنه

قطب جنوب نیز  هد بود. بر اساس این سناریو، قارةخوا
را تجربه  سلسیوسه درج 5/2افزایش دمایی حدود 

  خواهند کرد.
  

 
  B2، بر اساس سناریوي 2100زمین در سال  تغییرات دماي کرة -7شکل 

  
) متوسط دماي B1 )B1-MEبر اساس سناریوي 

افزایش پیدا خواهد کرد و  سلسیوسدرجه  2جهانی تا 
متر باال خواهد  سانتی 30میزان سطح آب دریاها نیز تا 

بر اساس این  یجهان يدما آمد. میزان افزایش متوسط
در مناطق  سلسیوسدرجه  4/3تا  1/1سناریو بین 

  مختلف جهان، متغیر خواهد بود. 
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  B1بر اساس سناریوي  )متر یسانت) و سطح آب دریاها (سلسیوستغییرات میزان دما (درجه  - 8شکل 

  
هـاي گـردش    مـدل  یو خروجاساس این سناریو بر

هـاي یخـی شـمال     دماي پهنـه )، 9-(شکلجو عمومی 
درجـه   5/4قاره اروپا، بیشترین افـزایش دمـا (بـیش از    

هـاي   ) را تجربه خواهند کـرد. سـایر قسـمت   سلسیوس
درجـه   5/3قطب شمال و کانـادا، افـزایش دمـا حـدود     

 يهـا  پهنـه د بود. در ایـن سـناریو نیـز    هخوا سلسیوس
یخـی قطـب شـمال همچنـان بیشـترین افـزایش دمــا       

خواهنـد  را ) سلسیوسدرجه  4طور متوسط بیش از  ه(ب
شمالی با افزایش دمـایی  اي نیمکرة  . مناطق قارهداشت

طور  هدرجه و افزایش دما در مناطق استوایی ب 3حدود 
هــد بــود. در خوا سلســیوس درجــه 2متوســط حــدود 

 5/1ود شمالی افزایش دما حد مناطق اقیانوسی نیمکرة
درجــه خواهــد بــود. در نیمکــرة جنــوبی نیــز بیشــینۀ 

کـه ایـن    استقطب جنوب  ش دما مربوط به قارةافزای
هـاي آبـی    در پهنـه  درجه خواهـد بـود.   2حدود  میزان
 1سط حدود طور متوه جنوبی نیز افزایش دما ب رةنیمک

  خواهد بود. سلسیوس جۀدر

   

  
  B1، بر اساس سناریوي 2100تغییرات دماي کره زمین در سال  -9شکل 

  
: نیگرمـایش جهــا  و ژئوپلیتیـک هـاي   سیسـتم 

بـه دلیـل    اساساًموضوع تغییر اقلیم و گرمایش جهانی 
ــه فرآ  ــن کــه در اصــل ب ــدهاي طبیعــتای ــین و   ین زم

پـردازد، کـه    هاي انسـانی مـی   آن با سیستم  ناسازگاري
هاي هیـدرولوژیک،   دیدهعالوه بر آثار فضایی کالن بر پ

  را مورد مطالعـه قـرار دهـد.   ... یک، کشاورزي وژئومورف
ـ  شـده اسـت و    ژئوپلیتیـک اي  پدیـده  هامروزه تبدیل ب

ــی ــات    مـ ــارچوب مطالعـ ــد در چـ ــکتوانـ  ژئوپلیتیـ
  کیــتیژئوپلقــرار گیــرد.  موردمطالعــه یطــیمح ســتیز
در  هــا عملکــرد حکومــت بررســی بــه یطــیمح ســتیز
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ناپـذیر  و تجدید ریپـذ دیتجد منابع از نامطلوب  هاستفاد
 کـه  آنجـا   از پردازد. این حـوزه  می هاي محیطی سیستم

 زمـین  امکانـات  از استفاده با ها قدرت رقابت ۀبه مطالع
 جهـان  یـا  منطقـه  بـر  سـلطه  بـراي  طبیعـی  محیط یا

ــی ــردازد، م ــت دارد پ ــافظ( اهمی ــا،  ح  ).89: 1385نی
امنیــت جهــانی در قبــال  اساســی موضــوع ،درمجمــوع

 گاه عمـدة زیسـت اسـت کـه    چالشـی تغییرات محیطی، 
 ,Dalby( قرار داده اسـت  ریتأثجمعیت جهان را تحت 

2009(.   
، زمـین  گـرم شـدن   از ناشـی  به پیامدهاي با توجه

 در مــورد تغییــرات ســازمان ملــل متحــدکنوانســیون 
) 1997سـال   درپروتکل کیوتو (، )UNFCCC( وهوا آب

 عنـوان  به ) را2009کپنهاگ (در دسامبر سال  پیمان و
 و وهـوا  آبتغییـرات  پیامدهاي  مبارزه با اقداماتی براي

 Chung and et( ایجاد نمـود  اي هگلخان  گازهاي انتشار

al., 2012:5280 .(  ــورهاي ــو، کش ــان کیوت ــق پیم طب
صنعتی متعهد شدند که ظرف ده سـال آینـده میـزان    

درصد کاهش دهند  5اي خود را  انتشار گازهاي گلخانه
هـاي   ، کمـک توسـعه  درحـال و همچنین به کشـورهاي  

ــزایش ضــریب   ــور اف ــه منظ ــالی ب ــتفاده از م ــوذ اس نف

پذیر نظیر انرژي خورشیدي و بـادي،  تجدیدهاي  انرژي
بـه   یابیـ  دسـت اعطا نمایند و در پیمان کپنهـاگ نیـز   

پیمانی براي کاهش سیسـتماتیک مقـدار گازکربنیـک    
دلیل اخـتالف   د در هوا منجر شود. این نشست بهجومو

نشــر ي صــنعتی در کــاهش میــزان پخــش و کشــورها
هـاي مـالی    اي و میزان پرداخت کمـک  گلخانه يگازها

دســت یابــد  مــؤثرراهکارهــاي جــدي و   نتوانســت بــه
  ).    4: 1390(صادقی و اسالمی، 

که مختصري از نتایج اساسـی   1توجه به جدول  با
ــوردســناریوهاي انتشــار  ــی را بیــان مطالعــه م  دارد، م

 نانـه یب خوشهر دو سناریوهاي  اساساًتوان گفت که  می
ین شـامل  شـدن زمـ  به تغییـرات و گرم  يرأبینانه و بد

آمدن سـطح آب دریاهـا، ذوب   افزایش دما، افزایش باال
هاي قطب شـمال و جنـوب و محـدود شـدن      شدن یخ

دهنـد.   ها مـی  هاي کوهستانی درون قاره وسعت یخچال
شـدت ایـن    رجـۀ تنها تفاوت این سناریوها مربوط به د

د ممکن اسـت  جوتوجه به وضع موکه با  استرویدادها 
اثـرات کمتـري را در    این رونـد کمـی کنتـرل شـود و    

       برداشته باشد.

  
 موردمطالعهاي از نتایج سناریوهاي  خالصه - 1 جدول

  ریرپذیتأثمناطق   افزایش سطح آب دریاها  افزایش متوسط دماي جهانی  انواع سناریوهاي گرمایش جهانی

و  A1MI سناریوي  بدبینانه
A2MIN  

  سلسیوسدرجه  4میانگین 
  افزایش دما) 6,1تا  2,1( از 

  متر سانتی 45
  )متر یسانت 89تا  18(از 

اقیانوس منجمد شمالی و جنوبی و فراهم 
و کاهش وسعت  ها خچالیشدن ذوب 

  هاي کوهستانی یخچال

و  B2-MEسناریوي   بینانه خوش
B1-ME  

  سلسیوسدرجه  2,5میانگین 
  افزایش دما) 4تا  1,5( از 

  متر سانتی 30
  )متر یسانت 34تا  11(از 

شمالگان، مناطق داخلی هاي یخی  پهنه
هاي کوهستانی  آمریکاي شمالی و قسمت
  هیمالیا

  
ــده ــروزه پدی ــزایش    ام ــانی و اف ــایش جه ــر گرم اث

در مذاکرات علمـی   زیبرانگ بحثبه موضوعی  يا گلخانه
 و سیاســی در ســطح جهــان تبــدیل شــده اســـت     

)(Alexiadis, 2007:243 ًلزوم اثـرات رقابـت بـر    اساسا 
هـاي   ، میـان قـدرت  میاقلـ  رییتغز پیامدهاي ناشی ا اثر

انگلسـتان،   متحـده،   تجهانی، کشـورهایی ماننـد ایـاال   
المللی  و... را براي رقابت و گفتگوهاي بین روسیه، چین

 درگیـر سـاخته اسـت    مـؤثر یابی به راهکارهاي  و دست
)(Mowery, 2010: 1011 در  هایی را تفاوت این شرایط

در  و کپنهـاگ کیوتـو   ۀو اجراي معاهدهروند مذاکرات 
دهـد.   نشـان مـی   هـا  ن قـدرت میـا  سیاست و روش کار

داراي موقعیــت  کشــورهاي ژهیــو بــه برخــی کشــورها 
که  افزایش سطح دریا در برابر رتریپذ بیآس و اي جزیره

یـابی بـه   با این معاهده موافقت نمودند، معتقدند دست
هـاي   فعالیت ریتأثاهداف جلوگیري از خطرات ناشی از 

چنـدان دور از انتظـار     هـاي اقلیمـی،   بشـر بـر سیسـتم   
نیســت و برخــی نیــز دیــدگاههاي متفــاوتی را نشــان  

،  سـوئیس  ، آمریکا دهند. در این رابطه ایاالت متحده می
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استرالیا و... از جمله کشـورهایی هسـتند کـه تـاکنون     
کـاهش و کنتـرل    ۀتعهد به قـرارداد کیوتـو در زمینـ   م

 ,Freedman and Jaggi)( اي نشـدند  گازهاي گلخانـه 

2005: 216.   
گیـري   گرمایش جهانی و آثـار آن بـه دلیـل شـکل    

 زیـ برانگ بحـث هاي مکانی پیچیده، به موضوعی  سیاست
 تبدیل شـده اسـت   ژئوپلیتیکدر مسائل و دیدگاههاي 

)(Barnett, 2007: 1361.   از آنجایی که نقش مثبـت و
ال بـوده و بـازیگران سیاسـی و    سی ،منفی عوامل قدرت

بخشـی بـه   در تکاپوي رقابت و بهبود دائماًکشورها نیز 
باشـند،   اي و جهانی می موقعیت خود در سیستم منطقه

هـاي سیاسـی،    مشـی و اتخـاذ خـط   ها يریگ میتصمدر 
، تضمینی بـراي  ژئوپلیتیکهاي  توجه دقیق به موقعیت

 اساساً). 78: 1380(عزتی، اجراي صحیح آن خواهد بود
نظام جهـانی،   تیکژئوپلیجایگاه این پدیده در تحوالت 

ارتباط مستقیمی با موقعیت جغرافیایی کشورها دارد و 
بنــابراین اثــرات یکســانی را در ســطح جهــان نخواهــد 

بهتـر از   لیـ وتحل هیـ تجزداشت. در این مقاله به منظور 
آثـار   يریپذ بیآسکشورها در برابر  ژئوپلیتیکموقعیت 

واکـنش  هاي محیطی و نیز  در سیستم گرمایش جهانی
بندي  توان کشورها را در دو بخش اصلی طبقه می ها آن

  نمود:   
هــاي بــاال و داراي موقعیــت    کشــورهاي عــرض  -

  اي؛   ي یا قارهبر ژئوپلیتیک
ــرض - ــت   کشــورهاي ع ــایین و داراي موقعی ــاي پ ه

     .بحري یا ساحلی ژئوپلیتیک
جایگاه کشورها توان  می يبند طبقهبا توجه به این 

. قـرارداد  مطالعه موردین شدن زمگرم ةرا در برابر پدید
توزیع مکانی دمـا تـا پایـان     ینیب شیپاگرچه مطابق با 

ایـن   ریتـأث قرن بیست و یکم، تمـامی کشـورها تحـت    
قـرار خواهنـد    با شدت کمتر و یا بیشـتر  فراگیر ةپدید

 آن همـان طـور   يریپذ بیآسگرفت، با این حال شدت 
در  نانـه یب خـوش سناریوهاي بدبینانـه و  که از خروجی 

ین مقاله بیان شد، به طور یکسان توزیع نخواهد شـد.  ا
چنین شرایطی عملکرد متفاوتی را در برابر کشـورهاي  

هاي پایین یا موقعیت بحري خواهند داشـت کـه    عرض
، افزایش دمایی بـیش  21طور متوسط در پایان قرن ه ب

از سـه درجــه سلسـیوس را تجربــه خواهنـد کــرد. بــه    
ناشی از افزایش سطح  پیامدهاي سیاسیِ ،دیگر یعبارت

آب دریاها به عنوان یک نمونـه از رویـدادهاي آهسـته،    
خواهد بود و  رگذاریتأثها نفر  بر حیات میلیون جیتدر به

هــاي  نقــش مهمــی را در تحــوالت سیســتم  جــهیدرنت
زیـرا   ؛د خواهـد آورد جـو به و الملل نیبنظام  ژئوپلیتیک

جهـانی، باعـث    ژئوپلیتیـک تغییر و تحول در سیسـتم  
ـ نظام ها و نقاط ضعف در  شدید فعلی تنشت  الملـل  نیب

المللی  هاي بین شود و مسائل متفاوتی را در گفتمان می
 :Depledge and Feakin, 2010( خواهد آورد دجوبه و

35.(   
دهـد کـه    ها نشـان مـی   از آنجایی که خروجی مدل

هاي باال و مناطق  بیشترین میزان افزایش دما در عرض
در  تغییـر اقلـیم   افتاد، کارشناسـان  قطبی اتفاق خواهد

آمـدن آب   اند که ممکن اسـت بـاال   تخمین زده بریتانیا
است، باعث  متر یسانت 50ن بیش از آدریا، که متوسط 

میلیـون نفـر شـود. ایـن حـوادث       200شـدن   جـا  جابه
قـرار   ریتأثاي را تحت  ه تواند مناطق ساحلی و جزیر می

ستگی با افزایش دهد. مناطق ساحلی و کم ارتفاع به آه
کشـیده   تـر  مرتفـع سطح آب دریاها به سـمت نـواحی   

). در این حالت در اثـر  175: 1390خواهند شد (آرلی، 
و  درازمــدتشــدن زمــین و مخــاطرات محیطــی گــرم

هـا بـه    هاي محیطی ناشی از آن، مهاجرت انسان چالش
ــل    ــه دلیـ ــه بـ ــدگرفت کـ ــورت خواهـ ــاطقی صـ منـ

ــدودیت ــی  مح ــاي اقلیم ــال  ه ــترش یخچ ــاي  و گس ه
در حـال حاضـر کمتـر قابــل     يا قـاره  درونکوهسـتانی  
    ).http://www.deccgov.uk( اند سکونت بوده

تبعات متفاوتی بـر  افزایش سطح آب دریا  همچنین 
کند. براي  آب شیرین در سراسر دنیا وارد می دسترسی

اي و عـرض   مثال براي کشـورهاي بـا موقعیـت جزیـره    
  ر بـه تـراوش آب شـور در آب   منجـ  این پدیـده پایین، 

شود و بسیاري از کشورها از ایـن   هاي ساحلی می خوان
ی تعداد انـدک  در مقابل تنها اثرات منفی، متضرر شده و

منابع آب شیرین  هاي باال و مجاور در عرضاز کشورها 
ها (روسیه، کانادا...) از این افزایش سود خواهند  یخچال

  ).  34: 1383(رحیمی،  برد
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 ارتباطـات و  روسیه براي توسعۀ به این که با توجه
تصـل  م به یک مسیر یکپارچـۀ  خود دریایی ونقل حمل

هـاي قطبـی    شـدن یـخ  با آب نیاز دارد ایو آسبین اروپا 
شـدن  عـالوه بـر ایـن، باز    شـود.  این امکان فـراهم مـی  

و هـاي آبـی شـمالی     هاي آبی در شمال روسـیه (راه  راه
ي شمال غربـی)  (مسیرها کانادا و شمالشرقی)  شمال
 یابی به منابع طبیعی اقیانوس منجمـد شـمالی و  دست
 ,Nopens)( کنـد  پـذیر مـی   برداري از آن را امکـان  بهره

این موضـوع بـراي ایـاالت متحـده آمریکـا و       .2 :2010
تند دانمارك که به ترتیب مالکان آالسکا و گرینلند هس

نیز به همین منوال خواهد بود و امتیازاتی از این دست 
   ها فراهم خواهد کرد. ا براي آنر

هاي قطـب   سریع یخ ذوب شدن يامدهایپ گریداز 
هـا در سـطح    که تبدیل به عامل رقابـت قـدرت   شمال

هـاي جدیـدي    مکـان  باز شـدن ، المللی خواهد شد بین
ــد    ــاز خواه ــت و گ ــرژي نف ــابع ان ــراي اکتشــافات من ب

به طوري که  ).157: 1390(گزارش توسعه انسانی ،بود
ده آمریکا تخمین زده ایاالت متح یشناس نیمزسازمان 

 میلیـارد بشـکه نفـت،    90قطب شمال  است در منطقۀ
میلیـارد   44تریلیون فوت مکعب گـاز طبیعـی و   1669

د جومنطقه و 25در  نشده استخراج بشکه مایعات گازيِ
 نشـده  اسـتخراج  درصد از منابع نفت 70بیش از   .دارد
گرینلند، ریفت  قطب شمال، شرق ،آالسکا منطقۀ 5در 

شرق کانـادا، شـرق    اي گرینلند، غرب گرینلند، رودخانه
درصد از منابع  70د دارد و بیش از جورودخانه بارنتز و

دخانـه  رو ناحیۀ غرب حوضۀ 3در  نشده استخراجگازي 
ــ   د داردجــوآالســکا و بـارنتز و  ۀسـیبري، شــرق رودخان

)Nopens, 2010: 22.(  
بـا   توانـد  یمـ بـه نـوعی    پیامدهاي گرمایش زمـین 

جغرافیـایی کشـورها   اقلیمی و قلمرو افزایش یا کاهش 
بـراي کشـورهاي    در ارتباط قرار گیرد؛ بـه طـوري کـه   

 توسـعه  درحـال کـه تـا حـد زیـادي     (اطراف خط استوا 
در مناطق شمالی و  نامساعد و براي کشورهاي )هستند

جنوبی مساعد و مطلوب خواهد بود. ممکن است برخی 
ــن کشــورها، ایــن ــوان فرصــت   از ای ــه عن ــده را  ب پدی

اقتصادي ببینند. بـراي روسـیه و کانـادا، تغییـر اقلـیم      
ــون ــیش از میلی ــعه و    ب ــراي توس ــع را ب ــل مرب ــا مای ه

-دهـد. بـا گـرم    از منابع محیطی، بسط می يبردار بهره
تواند افزایش معنـاداري   شدن زمین، جمعیت کانادا می

دا را نشان دهد. چون در حال حاضر جمعیت فعال کانا
تا حد زیادي در سراسـر مـرز ایـاالت متحـده متـراکم      

اند. همچنین گرمایش در سـیبري وسـعت بسـیار     شده
هاي  عظیمی از زمین را براي توسعه بسط داده و هزینه

: 1390دهد (آرلی، استخراج منابع طبیعی را کاهش می
). در اثر پیامدهاي ناشی از گرمایش زمـین،  188-189

ور مهـاجران اقتصـادي   روسیه ممکن است شـاهد حضـ  
هـاي اقتصـادي ناشـی از     باشـد و فرصـت   یتـوجه  قابل

جایی جمعیت روسیه از  گرمایش زمین نیز موجب جابه
د منـابع  جواروپا به سیبري خواهد شد. از سوي دیگر و

و  یب به مهاجرت خواهد شدطبیعی بکر  نیز باعث ترغ
  ۀی روسیه در افزایش قدرت، یـک مسـئل  توانای جهیدرنت
 جهـانی نظام  خواهد بود که در کانون توجه یتیکژئوپل

ــد گرفت(  ــرار خواه ــانق ــی  172: هم ــابراین اراض ). بن
توانند شرایط مناسبی  سیبري و جزایر شمالی کانادا می

ــد.     ــدا کنن ــت پی ــذب جمعی ــراي ج ــا بازرا ب ــدن ب ش
ی و شـمال غربـی در نـواحی    گذرگاههاي شـمال شـرق  

اسـی  جغرافیـایی سی ساختار فضـایی  زمین  شمالی کرة
جهان تغییر خواهد کرد. در دریاي شـمال مسـیر آبـی    
کوتاه خواهد شد و با استفاده از گذرگاه شـمال شـرقی   

مایل دریـایی  مسـیر بـا     4500بین اروپا و ژاپن حدود 
 وشود. فاصله بین اروپـا   استفاده از کانل سوئز کوتاه می

مایل دریایی  2000غربی ایاالت متحده آمریکا  سواحل
تـوان   بنابراین می  .Nopens, 2010: 2)( بدیا کاهش می

جغرافیـایی بـاال     هـاي  کشورهاي واقـع در عـرض   گفت
هـا و دیـدگاههایی    مانند روسیه و کانـادا بـالطبع روش  

بریتانیا را نخواهنـد   از جملهاي  مانند کشورهاي جزیره
پیامـدهاي گرمـایش جهـانی،     که بـر اثـر    داشت. چنان

ن منـابع آب شـیرین،   ها به عنـوا  شدن یخچالنظیر آب
 نیـز اي را در برخواهد داشت و  براي روسیه منافع بالقوه

شدن شـرایط  قدرت بازرگانی از طریق مساعدتر افزایش
بـه همـین منظـور روسـیه      بنادرشمالی و... خواهد بود.

پـرچم کشـورش را در    2007طور نمـادین در سـال    به
اقیانوس منجمد شمالی قرار داده تا بتواند  يها آبکف 

مناطق قطب شمال با شـعار قطـب    استیالي خود را بر
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(همان: حضور ما نیاز دارد حـاکم کنـد   به ومال ماست 
هـاي قطـب    شدن یـخ زمان با نرم به عنوان مثال هم). 3

شمال در اثر گرمایش جهانی، روسیه امیدوار است کـه  
اي دنیـا   شکن هسته کشتی یخ نیتر بزرگبا استفاده از 

ت، خطوط دریـایی جدیـدي را   اس آ ساخت حال که در 
این این بدان معنی است که  .در این منطقه ایجاد کند

راه خـود را از میـان یـخ بـه سـوي       شکن قادر است یخ
ــین در    آب ــد و همچن ــاز کن ــیا ب ــمال آس ــاي آزاد ش ه

تر سراسـر سـیبري کـه در عمـق      عمق هاي کم رودخانه
اي  شکن هسته رود حرکت کند. این یخ روسیه پیش می

گیـري   ه به مدت هفت سال احتیاج به سـوخت عظیم ک
دولت روسـیه   یدسترس درگام بلندي را  مطمئناًندارد، 

ــدکرد   ــراهم خواه ــرژي قطــب شــمال ف ــایر ان ــه ذخ  ب
)www.khabaronline.ir/detail/242906/science 

/technology .(ًتــر و شــرایط  دسترســی مناســب لزومــا
اهـداف فـوق،   بـه   یابیـ  دسـت مساعدتر این کشـور در  
 شـدن زمـین و ذوب  ینـد گـرم  آارتباط مستقیمی بـا فر 

در   بدیهی است این کشـور  هاي قطبی دارد.  شدن یخ
 ،مقایسه با کشورهاي واقع در سواحل و نواحی استوایی

 نخواهـد ایـن پدیـده    ازجلـوگیري  راي بتمایل چندانی 
توان گفت بسیاري از تحوالت ایـن   . از این رو میداشت

 پـیشِ  ژئوپلیتیـک هاي  چالشچنینی در نظام جهانی و 
شـدن زمـین ریشـه در وقـایع و     گرم  ةرو در برابر پدید

هر کشوردارد کـه   ۀت خودسرانجریانات محلی یا اقداما
رو  ژئوپلیتیـک هـاي   الملل را با یکی از چـالش  نظام بین

  ساخته است.  
شدن زمین  با توجه به مباحثی که مطرح شد، گرم

نظام  یتیکژئوپلدر سیستم  نتغییرات بنیادی
توان گفت  که می آنجاتا  ؛خواهد کرد یجادالملال بین

 باعث بازسازيتغییرات اقلیم موضوعی است که 
 سرهالفوردسنتی (آلفرد ماهان و  ژئوپلیتیکمباحث 

مکیندر) که در حدود یک قرن پیش شدت داشت؛ 
زیرا این پدیده رقابت و روابط نسبی قدرت بین 

در نتیجه، ایجاد توازن  کشورها را توجیه خواهد کرد و
جهانی در  ژئوپلیتیکنسبی مجدد قدرت در سیستم 

که هبتی در برخی از مناطق جهان اثر افزایش منابع مو
ي و... برخوردار بحري، برسنتی از قدرت  ژئوپلیتیکدر 

 ها در سایر مناطق رخ خواهد داد و کاهش آن بودند
به شکل طبیعی،  اساساً). 191- 190: 1390(آرلی، 

موقعیت مساعد  رار گرفتن یک کشور در یکق
نظام  ۀراهبردهاي کارآمد در صحن ۀجغرافیایی و ارائ

، امنیت بیشتري را در آینده در سطوح الملل بین
) و در 76: 1380د خواهد آورد (عزتی، جومختلف به و

هاي مختلف جهانی از جمله گرم  این راستا پدیده
فراگیر در  که یک مشکل جهانی ون ای بازمین،   شدن

، برخی از کشورها و شود یمسطح جهان قلمداد 
مناطق را در موقعیت مساعدتري نسبت به گذشته قرار 

 ژئوپلیتیک  ۀبا منطق اولی مسئلهخواهد داد. این 
، الملل نظام بین ژئوپلیتیکهماهنگ است. زیرا سیستم 

متحرك تبعیت   ماهیتی پویا داشته و از نوعی موازنه
سیستم نیز ناشی از تغییرات  کندت کند. تغییرا می

عوامل قدرت آفرین منجر به توسعه و تکامل تدریجی 
(حافظ نیا،  جهانی توجیه شدنی است ژئوپلیتیکنظام 

1385 :144 .(  
 اهـداف کـاهش انتشـار    تـوان گفـت   طورکلی می به

یابی به این اهداف هاي دست اي و روش گازهاي گلخانه
جهـه  نجا کـه در موا براي هرکشوري متفاوت است. تا آ

بـه سـادگی    یالملل نیب  ۀبا تغییر الگوي مهاجرت، جامع
یافته بـراي مقابلـه بـا     قادر نخواهد بود آمادگی سازمان

 محـیط را داشـته باشـد. از سـوي     پیامدهاي تغییـرات 
اي از دیـدگاههاي مختلـف کشـورها بـا      دیگر مجموعـه  

 ايفع ملی گاه متضاد، مانع بزرگـی بـر  ها و منا موقعیت
 آورجهـانی بـه منظـور   لـزام اۀ نامموافقت کیرسیدن به 

و مقابله  اي تولید گازهاي گلخانهانتشار و  محدودکردن
 د داردجـــووخطرنـــاك،  تغییـــرات آب و هـــواییبـــا 

)http://www.decc.gov.uk.( اختالفات  ،یندفرآ نیدر ا
اشت؛ یکـی از ایـن   د خواهد دجوزیادي میان کشورها و

منازعـات در نظـام نـوین جهـانی آهنـگ رشـد سـریع        
ــد    ــوم همانن ــان دوم و س ــنعتی در جه ــادي و ص اقتص

نیستند در   دوستان که حاضرجمهوري خلق چین و هن
بن خود با کشـورهاي  اکسید کر کاهش تولید دي زمینۀ

، در یـک ردیـف   نیباخترزمدر  ژهیو به پیشرفته صنعتی
آنان را  يها تیمسئولهایی برابر  قرار گیرند و مسئولیت

دند آنچه بـر  بر عهده گیرند. این دسته از کشورها معتق
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ســر محــیط زیســت و الیــۀ ازون آمــده اســت نتیجــۀ  
در دو قــرن  نیزمـ  بــاخترامـان  گسـترش صـنعتی بــی  

نوزدهم و بیستم اسـت و آن کشـورها بایـد مسـئولیت     
بـر عهـده گیرنـد نـه      اصلی در برابر شـرایط کنـونی را  

(مجتهـدزاده،   امـروز و فـردا   شـوندة رهاي صنعتیکشو
1391 :297  .(  

از  ژهیـ و بـه ي مختلـف  کارهاراه ،در برابر این پدیده
 ،شـوند  سوي کشورهایی که به نسبت بیشتر متضرر می

 از اندیشـمندان  بسـیاري  راسـتا،  این در است. شده ارائه
 هستند؛ اینـان  محیطی زیست کیتیژئوپل  مسائل نگران

ــد ــه معتقدن ــب ک ــرات تخری ــواییآب ازن، تغیی  و وه
 در سطح سیاسی مسائل آشفتگی به محیطی، فرسایش

 فرامـرزي  هـا  آن اغلـب  ۀریش زیرا شود؛ منجر می جهان
 سیاسـی  اراده از خـارج  نیز ها آن کنترل بنابراین و بوده

 ترسـیم  در کشورها است بهتر بنابراین، یک کشوراست.
ــراي یطــیمح ســتیز سیاســت  لفصــ و  حــل خــود، ب

 ،یملـ  سـطح  در چـه  پیشـرو،  هاي ژئوپلیتیـک  ناقشهم
ـ  هـاي  توافـق  بـه  سطح جهانی، و اي منطقه  یالمللـ  نیب
هاي متفـاوت  دیدگاه اساساً. داشته باشند اي ویژه توجه

ــر   جــهیدرنتو  ــین کشــورها در براب ــت ب ــارقاب  شیگرم
افتـادن منـافع ملـی    تواند ناشی از بـه خطر  ، مییجهان

 تـوان گفـت   یماز این رو  هریک از کشورها تلقی شود.
تغییرات اقلیمی و آثار آن در جهـان کـه بـا توجـه بـه      
توزیع مکـانی دمـا، شـرایط متفـاوتی را بـراي منـاطق       

هـاي   د خواهد آورد و یک سـري گزینـه  جومختلف به و
را بـراي کشـورها ایجـاد خواهـد      ژئوپلیتیکسیاسی و 

کرد. کشورها گاهی در یـک روش چندجانبـه و گـاهی    
فع ملی خودشان واکنش نشان خواهند داد براساس منا
برخی مراتب تغییـرات   بودناجتناب غیرقابل و همچنین

نیـاز خواهـد    ژئوپلیتیـک اقلیمی به سازگاري در دنیاي 
در  مـؤثر کارهاي یکی از راه ).181: 1390 (آرلی، داشت

ــورهاي     ــه کش ــت ک ــد آن اس ــات نیازمن ــاد توافق ایج
یم و منتشـر  هاي ملی خـود را تنظـ   ، طرحکننده شرکت

یـابی بـه   کنند. بدین معنا که اهداف و چگونگی دسـت 
ایـن   بـر اسـاس  ها را بیان کننـد. بـه عنـوان مثـال      آن

اي  معاهده، انگلستان با کاهش انتشار گازهـاي گلخانـه  
 1990کمتر از سطح انتشـار سـال   درصد  5/1خود  تا 

. موافقـت کـرده اسـت    2012تـا   2008زمانی   در دوره
از  کنترل روند تغییـرات دمـا   محلیمدیریت همچنین 

از راهکارهاي ایجـاد تـوازن   دیگر ، یکی هر کشورسوي 
 جهـانی و پایـداري محـیط    ژئوپلیتیـک هاي  سیستمدر 

بایست  خواهد بود. در این میان کشورهاي پیشرفته می
از نظر اقتصـادي در   ها و اقدامات موجه سیاست ۀبا ارائ

را بـا حـداقل    منـافع جهـانی    ،شدن زمـین رابطه با گرم
اقدامات الزم براي  عالوه بهممکن تضمین نماید.  ۀهزین

آوري  کشـورها بـه دانـش فنـی و فــن     دسترسـی سـایر  
سازگار با محیط زیست ضروري است. همچنین تمامی 

هاي مشترك و نیـز   کشورها با در نظرگرفتن مسئولیت
  ۀاي متناسـب بـا درجـ    اص ملی و منطقههاي خ لویتوا

و اقتصادي باید میزان  یطیمح ستیز يها يریپذ بیآس
صـورت   اي را مکتوب، منتشر و به انتشار گازهاي گلخانه

ــاي   دوره ــترس اعض ــد و آن را در دس ــازنگري کنن اي ب
کنوانسیون قرار دهند. بنابراین ضروري اسـت کشـورها   

اي و تـدوین   هاي بین المللی دوره با برگزاري کنفرانس
هـاي ملـی و    نامـه بر ،بـا ضـمانت اجرایـی    يا نامه مانیپ

اي خود را براي تعدیل تغییرات اقلیمـی تنظـیم    منطقه
برخـی کشـورها     کنند. با ایـن حـال دیـدگاهها و روش   

اي نسبت به  یابی به تثبیت گازهاي گلخانهجهت دست
(هـاردي،   اسـت  تر یافتنین  دست احتماالًسایر کشورها 

در ایجـاد تـوزان    تـوان گفـت   در کل می). 298: 1387
ــتمیس ــ س ــک ياه ــانی  ژئوپلیتی ــام جه ــا   نظ ــا ب تنه

ــاري ــاي  همک ــه ــ نیب ــالش یالملل ــترك  و ت ــاي مش ه
کــه  اســت حــل قابــلکشــورهاي پیشــرفته و ضــعیف، 

 هرچنـد  .خواهد بود هر کشورنیازمند دیپلماسی فعال 
شماري در این فرایند  بی ژئوپلیتیکهاي  موانع و چالش

 ژئوپلیتیـک هـاي   موضوعی که در سیسـتم  د دارد؛جوو
   نوین جهانی با گذر زمان تشدید خواهد یافت.نظام 
   

  يریگ جهینت
در  یجهــان شیگرمــا آثــار فضــایی مقالــه در ایــن

 مطالعـه  مورد نظام جهانی ژئوپلیتیک سیستم تحوالت
 يسـاز  هیشـب با استناد به نتـایج حاصـل از   قرار گرفت. 

و  نانـه یب خـوش و سـناریوهاي انتشـار    تغییرات دمـایی 
اریو روند مثبت تغییرات دما بـا  که هر دو سن -بدبینانه
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 2100تـا سـال    -کننـد  مـی  دییتأشدت کمتر و بیشتر 
ــأثمنــاطق مختلــف جهــان تحــت  ــا و  ریت افــزایش دم

سـطح آب دریاهـا بـا مقـادیر متفـاوتی قـرار        نباالآمد
بـر اثـر گـرم شـدن زمـین،       ،درمجموعخواهند گرفت. 

ــی (زیســتی  سیســتم ــاي طبیع ــابع  -ه ــوژیکی من اکول
  (اقتصـــادي،هـــاي انسانی  و سیســـتم و...) وخـــاك آب

که به طور  تقرار خواهند گرف ریتأثمهاجرت ...)، تحت 
شـرایط متفـاوت    ریتـأث طبیعی منافع هر کشور تحـت  

هـاي ایـن    یافتهاز  آنچهخواهد شد.   متأثرحاصل از آن 
شود، توزیع  نـابرابر ایـن پیامـدها     برداشت می پژوهش

... هـا و  شدن یخیعنی باال آمدن سطح آب دریاها، ذوب 
و این امر ناشـی از   تمیان کشورهاي مختلف جهان اس

مختلـف ایـن کشـورها ماننـد      ژئوپلیتیکهاي  موقعیت
هـاي جغرافیـایی    ي، بحري، ساحلی و موقعیت عرضبرّ
هاي فضایی  تواند ساخت و پیامدهاي آن می ها است آن

مـواردي از   د؛قرار دهـ  الشعاع تحتجهان را  ژئوپلیتیک
نـواحی  هاي گـذرگاه  شـدن بازهـا و   سی راهدسترقبیل 
جمعیـت   ، تغییـرات محیطـی در سـاختار   نیزم یشمال

 کیفیـت دسترسـی بـه    هاي اقتصادي، و مهاجرت جهان
 ستخراج منـابع طبیعـی و انـرژي و..؛   ا ،هاي شیرین آب

گیري و سیاسـت خـارجی متفـاوت و     این شرایط جهت
 بسـته بـه منـافع ملـی و     ها متضادي را براي قدرت  گاه

آورد. بـدین ترتیـب    د میجوبه و روند توسعه هر کشور
ها به دلیل فضاي رقـابتی کسـب قـدرت     واکنش قدرت

  پیامـدهاي   جدي از  هاي بیشتر و یا جلوگیري از آسیب
  جهانی است. به عبارت دیگر به دلیـل منـافع    گرمایش

جهـانی تحـت    ژئوپلیتیـک هـاي   ملی متفاوت، سیسـتم 
آینـده قـرار     ۀنـد دهـ  تغییـرات محسوسـی تـا چ    ریتأث

 ژهیـ و بهخواهند گرفت. در این میان گروهی از کشورها 
(روسیه، کانادا و...) و یـا بـا   هاي جغرافیایی باال در عرض
اول   ۀدلیل که در وهلـ  این ي بهبرّ ژئوپلیتیکموقعیت 
هاي محیطـی   آسیب ریتأث، تحت کشورها ریساکمتر از 

 ۀو در وهلـ  گیرنـد  ناشی از افزایش دماي زمین قرار می
یـابی بـه منـابع آب     این پدیـده، دسـت   ریتأثدوم تحت 

شرایط مساعدي را   منافع، بیشتر، انرژي و سایر شیرینِ
هــاي  از ســوي کشــورهاي عــرض يریمهاجرپــذبــراي 
د خواهد آورد و به طـور  جوبه و رتریپذ بیآستر و  پایین

به قدرت ارتقا  یابیدر دستخود را  ژئوپلیتیککلی وزن 
هـا   رو ایـن گونـه کشـورها و قـدرت     از این اد.خواهند د

توافقات جهانی با توجه  هاي متفاوتی را در برابر واکنش
به منافع ملی خـود بـروز خواهنـد داد. از سـوي دیگـر      

ــرض ــواحل   کشــورهاي ع ــاطق اســتوایی و س ــاي من ه
ــه   ــب و... کـ ــاي کارائیـ ــانوس آرام، دریـ ــدتاًاقیـ  عمـ

اي و بحري  ههستند و یا از موقعیت جزیر توسعه درحال
هـایی کـه از پیامـدهاي     برخوردارند و  همچنین قدرت

ــد،     ــد ش ــین متضــرر خواهن ــرم شــدن زم ــی از گ ناش
ر قبال این توافقـات خواهنـد   رویکردهاي متضادي را د

بنابراین سیاست خـارجی جدیـدي مبتنـی بـر      ؛داشت
کاهش میانگین دماي جهـانی را در دسـتور کـار خـود     

توان گفت که گرمـایش   می درمجموعقرار خواهند داد. 
و  ژئوپلیتیـک و فراگیـر در   رگـذار یتأثاي  جهانی پدیده

ایجـاد خواهـد    ها در سطح جهـان  فضاي رقابتی قدرت
در  مـؤثر محوري در میان عوامـل   کرد و از یک جایگاه

نظام جهانی برخوردار خواهد شـد.   ژئوپلیتیکتحوالت 
ــت  ــه دس ــن زمین ــتم    در ای ــوازن در سیس ــه ت ــابی ب ی

المللـی و   هـاي بـین   با همکاري لزوماًجهانی  ژئوپلیتیک
تمامی کشورها اعـم از کشـورهاي    ۀجانب همهمشارکت 

 يریکـارگ  بـه بـا   ژهیـ و بـه   توسـعه  درحالو  افتهی توسعه
مدیریت محلی از سـوي هـر کشـور و تعیـین بهتـرین      

توجـه  همچنین هاي مقابله با گرمایش زمین،  استراتژي
ارتقـاي   محیط،از  ياربرد بهرهپایدار در  ۀاصل توسع به

وضعیت محیط زیست و رسیدن به استانداردهاي ملـی  
اي بـین   سـامانه  ۀایجاد حلق، محیط زیست یالملل نیبو 

 الزمـۀ ها در حفاظت از طبیعت  تمامی نهادها و سازمان
 پـیشِ  ۀجانبـ  همـه هاي  پیشگیري از مخاطرات و چالش

هاي متعددي از سوي هر  که با چالش هرچند رو است.
ت به دالیل مختلـف مـانع از تحقـق یـک سیسـتم      قدر

  پایدار در نظام نوین جهانی خواهد شد.
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