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تأثیرات امنیتی آب و هوا
محمد تقی عربی

چکیده 
سیاستگذاران  و استراتژیست ها در تدوین راهبرد امنیت ملی ، 
عوامل متعددي را مورد مطالعه و بررسی قرار می دهند. یکی از عواملی 
که الزم است در تدوین راهبرد امنیت ملی مدنظر قرار گیرد ، تأثیرات 

ست. تاکنون ابعاد این تأثیرات به وضوح تبیین نشده در امنیتی آب و هوا ا
مقاله زیر سعی شده است این موضـوع مورد بحـث قرار گرفته و برخی از 
جنبه هاي امنیتی آن از جمله تأثیرات آب و هوا بر امنیت نظامی ، 

توضیح داده شود. اقتصادي ، سیاسی و همچنین بر امنیت جهانی ،

و هوا ، درجه حرارت ، میزان بارندگی ، امنیت ، آبکلیدي : ه هايواژ
امنیت ملی ، امنیت بین المللی

و فنون نظامی فصلنامه علوم 
1385بهار
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مقدمه 
نیاز به امنیت بوده که ، ها و جوامعیکی از نیازهاي اساسی انسان

عمومی ، ملی ، براي نیل به آن در سطوح مختلف نظیر فردي ،
رداخت  پهزینه هاي قابل توجهی ، منطقه اي و بین المللی ،

سعی دارند با . اندیشمندان و صاحبنظران حوزه امنیت ،شودمی 
هزینه هاي تحمیل شده بر این شناخت عوامل تأثیرگذار امنیت ،

بخش را به حداقل ممکن تقلیل دهند. در این فرآیند معموالً دو نوع 
نمود. نوع اول عواملی هستند که انسان قادر عوامل را می توان احصاء

ها غیرذاتی است. مانند تأثیرات ها بوده و تأثیرات آنرل آنبه کنت
افزایش یا کاهش تورم بر امنیت و یا تأثیرات بلوغ سیاسی و نرخ 

ها ذاتی باسوادي در امنیت. نوع دیگر عواملی است که تأثیرات آن
ها نبوده و یا ها قادر به اعمال کنترل مؤثر بر آناست و انسان

اجتناب ناپذیر است. در این زمنیه می توان به تأثیرات امنیتی آنها 
تأثیرات امنیتی موقعیت جغرافیایی و سیاسی کشور یا منطقه خاص 

هاي امنیتی ها یا محدودیتاشاره نمود که این موقعیت فرصت،
متفاوتی را براي آن کشور یا منطقه فراهم نموده است.

وان موضوعات می تدر زمینه عوامل ذاتی تأثیر گذار بر امنیت ،
تأثیرات آب و هوا بر مختلفی را برشمرد . یکی دیگر ازاین عوامل ، 

امنیت است. آب و هوا نیز مانند موقعیت جغرافیایی براي کشورها 
عاملی ذاتی محسوب شده و بصورت ذاتی تأثیراتی بر مؤلفه هاي 

سیاسی ، نظامی و ملی دارد مختلف امنیت از جمله امنیت اقتصادي ، 
سان ها اغلب قادر به کنترل این تأثیرات نمی باشند. با این وجود و ان

در این زمینه سئواالتی نظیر آیا آب و هوا بر امنیت جوامع انسانی 
آیا می توان رابطه اي بین تأثیرات آب و هوا و مؤلفه هاي مؤثر است ؟

امنیت برقرار نمود؟ آیا می توان ویژگی هایی براي آب و هواي امنیت 
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در نظر گرفت؟ آیا براي مقابله با اثرات سوء آب و هوا راه کارهایی زا  
وجود دارد؟ مطرح است و در این مقاله سعی شده به بعضی از این 
سؤاالت پاسخ داده شود براي این منظور تأثیرات متقابل آب وهوا و 
مؤلفه هاي امنیت ، تغییرات آب وهوا وتأثیر آن برامنیت ملی وبین 

ین مشخصات آب و هواي امنیت زا ذکر می شود. با المللی و همچن
توجه به اینکه کشورمان از بعضی از تبعات سوء آب و هوا رنج می 

آب و پایان بخش این مقاله راه کارهاي مقابله با تأثیرات سوء ،،برد
بطور خالصه بیان می شود. هوا ، 

آب و هوا و امنیت اقتصادي 
توان یک کشور در تأمین نیازمندي در امنیت اقتصادي معموالً 

مورد هاي مردم از بازارهاي داخلی و حضور در بازارهاي خارجی ،
بحث قرار می گیرد . در این زمینه آب و هوا تأثیر مستقیمی دارد. 
چنانچه با این دید نظري به نقشه جغرافیایی (از نظر آب و هوا) 

ت دیگر مناطق و این موضوع کامالً مشهود است. به عباربیفکنیم ،
کشورها با آب و هواي نسبتاً معتدل معموالً از جمله کشورهاي با 
اقتصاد پیشرفته محسوب می شوند. به عنوان مثال کشورهاي اروپایی 
مثال خوبی در این زمینه به شمار می روند. به همین جهت است که 

آب وسامل هانتیگتون اعتقاد دارد علت اصلی پیشرفت اروپاي غربی ، 
هواي مناسب این کشور ها است چون در این نوع کشورها انسان با 
حداقل زحمت بیشترین محصول را برداشت می نماید، حتی درطول 
سال چند بار زمین کشت شده ومحصوالت مختلفی به دست 

این موضوع موجب می شود تا حجم محصوالت کشاورزي می آید.
م کشاورزي ، نسبتاً افزایش یافته و خودکفایی آنها نسبت به اقال

مسجل شود. با توجه به اینکه یکی از بدترین وابستگی هاي کشورها 
(در زمینه اقتصادي) وابستگی به محصوالت خام کشاورزي نظیر برنج 
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اینگونه کشورها نسبت به این از این رو،نظیر اینهاستگندم و ،
ه اخیراً از عنوان نمونه موضوع از توانایی بسیار باالیی برخوردارند. ب

میلیون تن و 50تولید گندم در فرانسه حدود میزانطریق رسانه ها 
میلیون تن اعالم شده بود. از طرف دیگر آب و هواي 75ذرت حدود 

موجب افزایش سطح مراتع شده و اینگونه کشورها از جهت ،مساعد
تولیدات دامی نیز در رتبه هاي باالیی قرار می گیرند. 

یر مثبت آب و هواي مساعد در افزایش تولیدات با وجود تأث
رونق اقتصاد و جنبه هاي تجاري مرتبط با ،کشاورزي و به سبب آن

آب و هواي نامساعد نیز  به همان اندازه در امنیت اقتصادي آن ،
ریزش تأثیرات منفی جدي دارد. پایین بودن متوسط بارش ساالنه ،

قابل اعتماد نبودن ریزش باران در فصل زمستان (بجاي تابستان) ،
هاي مختلف که هاي جوي (عدم تعادل در متوسط بارندگی در سال

ها می گردد) و شدت و احتمال کم موجب خشکسالی در بعضی سال
باران در روزهاي مختلف هر سال ، موجب می شود، تا کشاورز به 
سختی بتواند حداقل محصول را برداشت نماید. به عبارت دیگر در 

داشت و برداشت در مناطق معتدل ، مصرف انرژي براي کاشت ،ازاي 
محصول بسیار بیشتر و در مناطق گرم و خشک محصول بسیار 
کمتري ، تهیه می شود و این موضوع در امنیت اقتصادي تأثیر 

که اکثر کشورهاي با آب و مستقیمی دارد. به همین جهت است ، 
ورزي بوده و در وارد کننده محصوالت کشاهواي گرم وخشک ، 

امنیت صورت عدم تأمین این نیازها توسط کشورهاي صادر کننده ، 
اقتصادي و حتی امنیت سیاسی آنها با تهدید مواجه خواهد شد. 
استفاده از این عامل در جریان جنگ سرد (واردات گندم توسط 
شوروي سابق از آمریکا) و همچنین روال خرید گندم توسط کشورمان 
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یگر (قبل از خودکفایی) و بخصوص در زمان جنگ از کشورهاي د
ذکر نمود. تحمیلی را  می توان به عنوان مصادیق قابل  توجه ،

تأثیر دیگر آب و هوا بر امنیت اقتصادي را می توان بر میزان مصرف 
انرژي دانست. در مناطق معتدل (نسبت به مناطق گرم وخشک و 

د پایین تري بوده و با سرد و خشک) متوسط استفاده از انرژي در ح
هاي آینده ، می توان هاي اخیر و سالتوجه به اهمیت انرژي در سال

مدعی شد که کشورهاي معتدل از امنیت اقتصادي بیشتري 
برخوردارند. بخصوص اگر تغییرات آب و هوایی بسیار شدید باشد 

نیازهاي کشور به انواع تأسیسات تولید انرژي بیشتر می شود. ،
ا و امنیت اجتماعی ـ فرهنگی : آب و هو

درجه حرارت ، بارندگی ، رطوبت  و فشار هوا را از عناصر آب و هوا 
ذکر نموده اند. ازاین نظر آب و هوا را به سه نوع کلی شامل آب و 

درجه سانتیگراد 20هواي گرم و خشک (میانگین دماي ساالنه باالي 
10ساالنه زیر است) و آب و هواي سرد و خشک (میانگین دماي

درجه سانتیگراد است) و آب و هواي معتدل و مرطوب (میانگین 
درجه سانتیگراد است)  تقسیم کرده اند. 20تا 10دماي ساالنه بین 

با این مقدمه آب و هوا بر امنیت اجتماعی تأثیرات متفاوتی ) 2(
داشته که به بعضی از آنها اشاره می شود. 

راي فعالیت فکري انسان درجه حرارت اغلب روانشناسان اجتماعی ب
ـ 20خاصی را مطلوب می دانند. آنها   در این زمینه درجه حرارت 

علت آن است که در ) 3(درجه سانتیگراد را پیشنهاد می دهند. 17
این درجه حرارت است که فعالیت مغز  با حداکثر بهره وري انجام می 

د در مناطقی با آب شود. در صورت قبول این فرض می توان ادعا نمو
و هواي معتدل معموالً ضریب امنیت اجتماعی ـ فرهنگی باالتر بوده و 
مناطقی با آب و هواي خشک و سوزان از ناامنی خاص در این زمینه 
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رنج می برند. قلت تعداد دانشمندان در مناطق گرم وخشک (در 
مقایسه با مناطق معتدل) نیز ناشی از این موضوع است. حتی می 

ادعا نمود بلوغ اجتماعی ـ فرهنگی (و سیـاسـی) مناطـق توان
معتـدل بیشتـر از مناطـق گرم و خشک است. 

از طرفی نوع آب و هوا تأثیرات متفاوتی بر روحیات انسانها دارد 
آب و هواي معتدل و مرطوب موجب اعتدال در رفتار و اعمال انسانها ،

جب می شود انسانها می شود و بالعکس آب و هواي گرم و خشک مو
با روحیات خشن و خودمختار تربیت شوند. این رویه تأثیرات غیرقابل 
انکاري بر امنیت اجتماعی و فرهنگی جامعه دارد. در این زمینه ابن 
خلدون در مقدمه چهارم کتابش به بحث درباره تأثیر آب و هوا در 
اخالق بشري پرداخته و معتقد است مردمی که در مناطـق گرم و

شادترند.  وي دلیل این موضوع را اینگونه مرطوب زندگی می کنند ،
آنان که به گرمابه می روند ،  هنگامی که در هواي آن «بیان می کند 
دد و در نتیجه آن ، پیونمی حرارت هوا به روح آنان تنفس کنند ،
شادي و فرح به آنان روي می دهد و چه پذیرد ، می روح آنان گرما

از شدت شادي حالت وجد و سرودخوانی افرادر اینگونه بسا که د
با این وجود می ) 4(»پدید می آید. و از شادي برانگیخته می شوند.

توان ادعا نمود که معموالً انسانهاي ساکن در نقاط معتدل از اعتدال 
در رفتار برخوردار بوده ولی انسانهاي ساکن در نقاط گرم و خشک 

برامنیت اجتماعی و حالتو این داراي روحیات خشن هستند
نوع فرهنگی تأثیرات جدي دارد. جنبه دیگر تأثیرات آب و هوا ، 

تفکرات فلسفی و اعتقاد ناشی از آن است. در بعضی از مناطق با آب و 
هواي گرم و خشک و به دلیل انزواي ناشی از تأثیرات آب و هوایی ، 

. کمال الدین غراب ، رواج می یابدفیتفکرات فلسفی و اعتقادات خرا
این موضوع را در بلوچستان جنوبی بررسی نموده و می نویسد : 
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متأسفانه در جامعه بلوچی ،  وجه غالب با پیروان اعتقادات خرافی و 
ابتدایی است که بعضاً رنگ و بوي بسیار ضعیفی هم از ظواهر 
اعتقادات اسالمی به خود گرفته اند ( البته هستند مناطقی هم که 

از ظواهر اسالم رنگی نپذیرفته اند) شکلی از این اعتقادات که در حتی 
می توان ناحیه مکران ـ یعنی بخش جنوبی استان ـ دیده می شود ،

ـ روح پرستی) طبقه بندي  کرده Animismذیل مذهب انیمیسم (
یا اگر بخواهیم جرم  اندیشانه سخن بگوئیم ، می گوییم وجوهی از 

)5(وان در این اعتقادات یافت. مذهب انیمیسم را می ت
جنبه دیگر ، رابطه بین امنیت اجتماعی و جرم و جنایت است چون 
امنیت اجتماعی با وجود جرم و جنایت کاهش می یابد وچنانچه 
بخواهیم این موضوع را در مناطق آب و هوایی مورد بررسی قرار دهیم 

و خشک) باید اذعان نمائیم که در مناطق گرم و خشک (یا سرد ،
میزان جرم و جنایت بیشتر از مناطق معتدل است. چون گرما (یا 
سرما) و خشکی هوا (عدم وجود رطوبت) زمینه را براي تندخویی 

وادار به تنش و افراد ، افزایش داده و آنها با کوچکترین موضوعی ، 
نزاع شده و در نتیجه جرم و جنایت افزایش و نهایتاً امنیت اجتماعی 

ه مناطق کاهش می یابد . هرچند که کاهش امنیت در اینگون
اجتماعی ، تأثیرات قابل توجهی بر وجوه دیگر امنیت ملی از جمله 

اقتصادي و نظامی دارد. در هر صورت تأثیرات آب و امنیت سیاسی ،
هوا بر امنیت اجتماعی انکار ناپذیر بوده و ابعاد مختلفی را شامل می 

ه تأثیر فرهنگی آب و هوا اشاره نمود. شود به عنوان مثال می توان ب
در کشورهایی که با کمبود نور آفتاب مواجه اند ، افت تحصیلی دانش 
آموزان را به همراه داشته و مسئوالن مربوط اقدام به فتوتراپی به 
میزان چند ساعت در روز نموده اند تا بازده یادگیري آنان افزایش 

هش فشار جو) موجب افزایش یابد. و یا در هنگام تغییرات جوي (کا
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بدرفتاري و پرخاشگري شده و در این شرایط جوي بیماري هایی 
)6(نظیر حمالت قلبی به وفور مشاهده می شود. 

آب و هوا و امنیت سیاسی : 
جامعـه شناسـان سیاسی معموالً بین میزان مشارکت مردم در 

ند. با این حکومت و ثبات سیاسی رابطه معناداري را در نظر می گیر
فرض بنظر می رسد میزان مشارکت مردم در کشورها با آب و هواي 
مساعد و مطلوب ، بیشتر و در آب و هواي نامطلوب (سرد و خشک و 
بخصوص گرم و خشک) کمتر باشد. یکی از دالیل اصلی این موضوع 
(یا به عبارت دیگر دلیل ذاتی و نسبتاً غیرقابل تغییر) آن است که 

ن در مناطق گرم و خشک به دلیل سختی و مشقت انسانهاي ساک
ناچارند بیشتر وقت خود را صرف تهیه ناشی از آب و هواي خشک ،

قوت زندگی نموده و اغلب وقت آنها در صحاري و مزارع می گذرد و 
روستا و شهر لذا کمتر فرصت مباحثه با دیگر افراد ساکن در محل ، 

در امور سیاسی را دارند. داشته در نتیجه کمتر تمایل به مشارکت
ولی در عوض افرادي که در مناطقی با آب و هواي معتدل سکونت 
دارند ، معموالً فرصت بیشتري داشته و بصورت خودبخود براي 
مشارکت در امور سیاسی ـ اجتماعـی خود تـالش می نمایند. بررسی 

ی سابقه دمکراسی نیز این امر را واضح تر می نماید. کشورهاي اروپای
(با آب و هواي مساعد) سابقه دیرینه اي در زمینه مشارکت مردم در 
امور سیاسی داشته و بالعکس تعدادي از کشورها با آب و هواي گرم و 

هنوز از دمکراسی حداقلی برخوردار نیستند. خشک و سرد و خشک ،
از همین مطلب می توان نتیجه دیگري در زمینه رابطه مردم و 

د. یعنی در مناطق و کشورهاي داراي آب و هواي انجام داحکومت ، 
معتدل ، رابطه مردم و حکومت مستحکمتر بوده  و اینگونه کشورها از 
ثبات سیاسی بیشتري برخوردارند. در مقابل رابطه مردم و حکومت در 



فصلنامه 
پژوهشی 
آموزشی
علوم 

و فنون 
نظامي

سال دوم 
5شماره

79

رابطه ضعیفی بوده و اینگونه کشورهاي با آب و هواي گرم و خشک  ،
استبدادي برخوردارند.کشورها معموالً از نظام سیاسی

تأثیر دیگر آب و هوا بر امنیت سیاسی مربوط به نوع سکونت 
ساکنین است. بنحوي که آب و هواي معتدل معموالً یکجانشینی را 
براي ساکنین به ارمغان می آورد و این موضوع موجب می شود تا 
نظام سیاسی زودترمستقر  شود. ولی در مناطق با آب و هواي گرم و 

ک ، ساکنین مجبورند زندگی چادرنشینی (ییالق و قشالق) را خش
تجربه نمایند. این موضوع موجب می شود تا تفکرات قومی و زندگی 
قبیله اي شکل گرفته و در اینگونه مناطق ثبات سیاسی با چالش 
مواجه شود. با این وجود یکی از دالیل ناامنی در مناطق گرم وخشک 

ق است. در این زمینه می توان ناامنی هاي نوع آب و هواي این مناط، 
موجود در کشورهاي با آب و هواي  گرم وخشک را از این دیدگاه 
تجزیه و تحلیل نمود. بعنوان نمونه در استان سیستان و بلوچستان 
نیز این عامل موجب افزایش ناامنی شده است، و چون این عامل  

د جنبۀ فیزیکی داشته ذاتی است  لذا راه کار مقابله با آن نمی توان
باشد و شایسته است راه کارهاي دیگري را در این زمینه ، بررسی 

اگرایی است. یعنی آب و ونمود. جنبه دیگر این موضوع تحمیل انز
هواي گرم و خشک معموالً سکونتگاهها را از هم جدا نموده و نوعی 
انزوا (یا حالت استقالل) به ساکنان آن تحمیل می کند. این انزوا 
موجب بروز تنشها و ناامنی هایی گردیده و امنیت سیاسی جامعه را 

ي مخدوش می نماید. به همین جهت است که مناطقی با آب و هوا
محل جنگ هاي چریکی است. به عبارت دیگر چون گرم و خشک ،

کشورهاي بیگانه از این اینگونه مناطق از ناامنی ذاتی رنج می برند ،
بحرانهاي بزرگی را در فرصت استفاده نموده و با حداقل هزینه ،

منطقه ایجاد می نمایند. بخصوص اگر اینگونه مناطق از نظر نظامی 
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امنیت در ئوپولتیکی از ارزش خاصی برخوردار باشد ،استراتژیکی و ژ،
آنها در هیچ زمانی ایجاد نخواهد شد. 

آب و هوا و امنیت نظامی : - 5
تأثیرات آب و هوا بر فعالیتهاي نظامی بطور مشروح در دانشگاه 
هاي نظامی مورد بحث قرار می گیرد. در این مباحث اثرات آب و هوا 

مورد بررسی قرار گرفته و جمله آفند و پدافند ،بر فعالیتهاي نظامی از
حرکات و امثالهم نیز تجزیه  تجهیزات ،تأثیرات آن بر نیروي انسانی ،

و تحلیل می شود. بطور کلی آب و هوا بر امنیت نظامی تأثیر 
مستقیمی دارد. جنبه اولیه آن در دفاع از کشور است. معموالً 

وب از روحیه جنگی پایین کشورهاي واجد آب و هواي گرم و مرط
تري برخوردارند و در مقابل انسانهاي نواحی گرم وخشک از شجاعت 
و شهامت بیشتري برخوردارند. در این زمینه هیپوغراتوس اعتقاد دارد 

انسانهاي ساکن در کوهستان معموالً قوي و شجاع بوده ولی در ،
امت و چاق  و فاقد شهنواحی گرم و مرطوب انسانها کوتاه قد ،

شاید بتوان در این زمینه کشور هند را مثال زد. ) 7(مقاومت هستند. 
این کشور با آب و هواي نسبتاً گرم و مرطوب اغلب هدف تهاجمات 
قرار داشته و اشغال شده است. حتی گاندي رهبر استقالل هند  با 
شناخت روحیات مردم ، استراتژي مبارزه مسالمت آمیز (نه خشونت 

اذ نمود و به پیروزي هم رسید. در این زمینه نقل است در آمیز) را اتخ
سربازان را در مدت محـدودي زمان کیخسرو ، وقتی هند اشغال شد ، 

تعویض می نمود و دلیل آن ترس کیخسرو از تأثیر منفی آب و هواي 
گرم و مرطوب بر سربازان و از بین رفتن روحیه شجاعت و شهامت 

) 8(آنان بوده است. 
و هواي سرد و مناطق سردسیر (وحتی گرمسیر) اغلب مانعی آب

در برابر تهاجمات محسوب می شوند. نمونه عینی این موضوع در 
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جنگ جهانی دوم حادث گردید و یکی از دالیل اصلی سقوط ارتش 
هیتلري محسوب می شود. در حالی که در سرماي چهل درجه زیر 

دن تانکهاي خود نبودند ، صفر، سربازان آلمانی حتی قادر به روشن کر
لشگر شرقی همه چیز را بر هم زد. دلیل این 100ورود ناگهانی 

موضوع آن بود که هیتلر به تأثیر آب و هوا بی توجه بود . البته قبل از 
ناپلئون نیز این شکست را تجربه نموده بود. ولی یکبار تا مسکو هیتلر 

گرفتار سه ژنرال پیش رفته و آنرا تسخیر نمود. اما هنگامی که 
شد ،» ژنرال دسامبر و ژنرال ژانویهژنرال نوامبر ،«معروف روس یعنی 

مجبور شد پانصدهزار نیروي خود را رها کند و با یک کالسکه خود را 
نمونه دیگر در افغانستان با آب و هواي سرد و ) 9(به پاریس برساند. 

ی که دکتر میالدي هنگام1842خشک اتفاق افتاد. در ژانویه سال 
برایرن یگانه فرد زنده مانده از ارتش درهم شکسته انگلیس در کارزار 
سهمگین کابل به سوي جالل آباد می گریخت ، اجساد یخزده بیش 
از پانزده هزار از سپاهیان انگلیس در امتداد راه  پر برف کابل ـ جالل 

جنگ آباد به هر سو پراکنده شده بود. در تاریخ نظامی بریتانیا این 
)10(بیهوده ترین و مفتضح ترین جنگ به شمار می رود. 

با تجزیه و تحلیل حمالت انجام شده در طول تاریخ این موضوع 
عیان می شود که اغلب تهاجمات از نواحی سرد و خشک یا گرم و 
خشک بوده و اغلب نواحی گرم و مرطوب اشغال شده اند. حمالت 

جمله این مصادیق است. حتی مغول ها و مجارها از تاتارها ، 
دانشمندان معتقدند که هجوم مغوالن به کشورهاي همسایه نتیجه 

خشکسالی و خشکی و عدم بارندگی مناسب و در نتیجه قحطی ، 
)11(گرسنگی بوده است. 

دانشمندان علوم امنیتی و نظامی وقتی از جنگ هاي آینده سخن 
طی اشاره دارند. این نوع بنام جنگ محیمی گویند به نوعی از آن ،
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جنگ در حقیقت جنگی است که در آن محیط و آب و هوا به منظور 
اعمال نظامی خصومت آمیز دستکاري می شود. نمونه هایی از کاربرد 
و حیطه عمل در این نوع جنگ که بعد آب و هوایی دارد شامل 

ها ، کنترل روي بادکنترل ابرها  براي ریزش باران یا فقدان بارندگی ، 
تغییر در درجه آبهاي زمین در اثر ناپایدار کردن یخ هاي قطبی ، 

ایجاد یا پراکنده کردن مه ، ایجاد صاعقه و دستکاري در اتمسفر ،
با این وجود مشخص می شود که آب و هوا ) 12(ایجاد تگرگ ، است. 

در جنگ هاي آینده چقدر اهمیت دارد. هر چند که به اعتقاد باري 
ن است تالش براي تغییر آب و هوا در آینده نه چندان دور بوزان ممک

)13(به یک مسئله مهم براي امنیت ملی کشورها ، تبدیل شود. ،
تغییرات آب و هوا  وتأثیر آن بر امنیت ملی و بین المللی : -6

اثرات آب و هوا و تغییرات آن به دلیل ویژگی ذاتی و بنیادي آن ،
منطقه اي و حتی جهانی دارد. اولین امنیت ملی ،غیر قابل انکاري بر 

سابقه اي که در این زمینه بسرعت به ذهن متبادر می شود ، داستان 
خواب عزیز مصر و تعبیر آن توسط حضرت یوسف (ع) است. در این 
خواب مشخص شد که سرزمین مصر هفت سال پیاپی از آب و هواي 

با تغییر ناگهانی مواجه مطلوب برخوردار بوده و بالفاصله آب و هوا
شده و هفت سال با خشکی قابل توجه مواجه خواهد بود که با تدبیر 
حضرت یوسف (ع) تمهیدات الزم براي مقابله با این تغییرات آب و 

هوایی اتخاذ گردید و امنیت سرزمین مصر بنحو جالبی تأمین شد. 
ه ) طی گزارشی اعالم کرد در ماWHOسازمان بهداشت جهانی (

150فوریه گذشته تغییرات آب و هوایی جهان باعث مرگ بیش از 
تغییرات هزارنفر در سراسر جهان شده است. این گزارش می افزاید ،

ناگهانی آب و هوا بطور بالقوه می تواند باعث عدم ثبات  درجغرافیاي 
کشمکش ها و نیز برخوردها و حتی جنگ به علت سیاسی ، 
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کاهش دسترسی به کمبود مواد غذایی ، محدودیت درمنابع ازقبیل
این ) 14(شود. هواي تازه و کیفی و عدم دسترسی به منابع انرژي ، 

موضوع در قرون گذشته نیز حادث شده است. نابهنجاري هاي ال نینو 
گردیده 1982تا 1877رویداد خشکسالی در سالهاي 26موجب بروز 
سالی بوده و در % قاره هند دچار خشک75حدود 1998و در سال 

با مطالعه ) 15(% کمبود بارش گزارش شده است. 46سري النکا  تا 
تغییرات آب و هوایی قابل توجهی بچشم تاریخ آب و هواي جهان ، 

از جمله تأثیرات این خشکسالی ها و جبهه هواي سرد  ،می خورد ، 
موضوع است. در زمان حاضر و با تمسک به انواع ماهواره هاي 

کشورها سعی دارند تا تغییرات سی و ابرکامپیوترها ي موجود ،هواشنا
ناگهانی آب و هوا را بدست آورده و بتوانند فرصت مقابله در این 
زمینه را داشته باشند. کشور هاي پیشرفته در این زمینه سرمایه 
گذاري هاي قابل توجهی نموده از جمله در آمریکا ، و در تحقیقات 

ید که پس از فراگیرشدن گرما در جهان ، انجام گرفته مشخص گرد
سرماي ناگهانی دنیا را فرا خواهد گرفت.

در گزارش منتشر شده توسط خبرگزاري آسوشیتدپرس آورده شده 
پایان می یابد و پس از آن یک دوره 2010گرماي جهانی در سال ،

سرماي ناگهانی جهان را تهدید می نماید.  بنحوي که آب و هواي 
) 2020بیه آب و هواي سیبري خواهد شد (در سال اروپا ش

خشکسالی وسیعی در چین، باعث ایجاد آشوب و هرج و مرج می ،
شود و چین که دچار سرما و گرسنگی شده قصد چنگ اندازي به 
منابع انرژي روسیه را دارد. نویسندگان این گزارش در پایان نتیجه 

لهره آور تغییرات آب گیري نموده اند که به علت نتایج وحشتناك و د
این بحث می بایست فراتر از بحث علمی به آن توجه شود، و هوا ،

)16(چون امنیت ملی کشورها را با خطر مواجه می نماید. 
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ویژگی هاي آب و هواي امنیت زا : -7
از عناصر آب و هوایی تأثیر عناصري نظیر درجه حرارت ، بارندگی و 

ر مشخصـات هر یـک از عناصـر آب رطوبت قابل توجه است که در زی
و هوا که مطلوب بوده و موجب توسعه و رشد جوامع و در نتیجه 

ایجاد امنیت می شود ، بررسی می گردد. 
الف ـ درجه حرارت : 

درجه 17ـ 20درجه حرارت مطلوب براي فعالیت انسانی ، بین 
منفی بر سانتیگراد است. دماي باالتر و یا پایین تر از آن تأثیرات 

فعالیت جوامع داشته و ناامنی هایی را حادث خواهد نمود.جنبه دیگر 
تغییرات درجه حرارت در فصول مختلف و بخصوص درشب و روز 

50وحتی40تا30است. در بعضی ازمناطق اختالف درجه حرارت به
درجه می رسد. این اختالف دما همانگونه که برسنگ وخاك اثرسوء

جدي آنها می شود (بخصوص درمناطق گرم داشته وموجب فرسایش 
وخشک موجب طوفانهاي شن می گردد) برانسانها و روحیات انسانی 

نیز اثر منفی دارد. 
ب ـ بارندگی : 

اصلی ترین عامل کنترل کننده آب و هوا ، بارندگی است. در این 
متوسط سالیانه بارندگی است. با این وجود زمینه اصلی ترین معیار ،

صورتی  آب و هوا  واجد ویژگی امنیت زایی است که حداقل در در 
250میلیمتر باران ببارد (در کشورمان این میزان  1000سال 

میلیمتر است) از طرف دیگر الزم است شدت  و احتمال باران بیشتر 
بوده و به عبارت دیگر ریزش یکنواخت و سیل آسا نباشد. بعد دیگر 

زش باران در فصل تابستان هم استمرار در این زمینه آن است که ری
داشته باشد. و در نهایت اینکه ریزش هاي جوي در سالهاي مختلف 
متغیر نباشد. کشوري که بارندگی آن داراي این نوع ویژگی ها باشد ، 
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معموالً از امنیت نسبی برخوردار است بشرطی که داراي تنوع انسانی 
نباشد. 

رطوبت هوا : - ج
درصد رطوبت مناسبی باشد.60طوبت حدود بنظر می رسد ر

راه کارهاي مقابله با تبعات سوء آب و هوا :-8

الف ـ پرهیز از  برخوردهاي خشن : 
در مباحث گذشته اشاره شد که مردم نواحی گرم و خشک و سرد 
و خشک داراي روحیات حساس و شکننده بوده و کوچکترین ضربه ،  

نها می شود. به همین جهت امنیت منجر به عکس العمل جدي آ
سیاسی ـ فرهنگی در اینگونه مناطق معموالً با چالش مواجه است. 
براي ایجاد امنیت در این مناطق الزم است از برخوردهاي خشن و 
فیزیکی بصورت جدي پرهیز شده و از راه کارهاي دیگر استفاده شود. 

ب ـ افزایش سطح مشارکت مردم : 
رم وخشک اغلب تمایل به انزواگرایی داشته و ساکنین مناطق گ

عالقمند به مشارکت در امور اجتماعی نمی باشند . این موضوع عاملی 
است که نهایتاً منجر به بروز انواع بحرانها می گردد.  براي مقابله با 
این موضوع شایسته است سطح بلوغ فرهنگی و سیاسی مردم افزایش 

یابد.
قتصادي :سعی در افزایش رفاه ا- ج
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مردم ساکن در مناطق گرم و خشک با زحمت فراوان می توانند 
حداقل معیشت خود را تأمین نمایند. با ایجاد صنایع مختلف و اجراي 

می توان اثر منفی پروژه هاي اقتصادي و در نتیجه افزایش رفاه آنان ، 
آب وهوا را کاهش داد. 

د ـ مهار آبهاي سطحی : 
م و خشک به شدت از کاهش نزوالت جوي رنج چون مناطق گر

مهار آبهاي می برند و براي افرایش رفاه اقتصادي و درآمد آنان ،
سطحی ، از اهمیت وافري برخوردار است و این موضوع یکی از راه 

محسوب کارهاي  مقابله با تبعات سوء آب  و هواي گرم و خشک ، 
می شود. 

بیاري : استفاده از روش هاي نوین آ-هـ 
به موازات مهار آبهاي سطحی ، استفاده از روش هاي نوین آبیاري 

از جمله آبیاري قطره اي ، تراوشی و امثالهم توصیه می شود.
نتیجه :- 9

در مباحث گذشته سعی گردید اثرات آب و هوا بر امنیت و مؤلفه هاي 
و بر آن به اختصار توضیح داده شود. بعضی از این اثرات ملموس بوده

امنیت تأثیر آشکاري دارد . تأثیرات آب و هوا بر امنیت نظامی و 
اقتصادي از آن جمله است. 

تأثیرات دیگر آب و هوا بر امنیت سیاسی ، فرهنگی و ابعاد دیگر 
اغلب غیرملموس است. یکی از کاربردهاي این مقاله آن است تا ،

تغیر آب و سیاستگذاران امنیت ملی ، در طرحریزي هاي کالن به م
توجه هوا ، توجه داشته باشند. بخصوص در طرحریزي هاي اقتصادي ،

به آب و هوا حائز اهمیت است ، هر چند که در سیاستگذاري هاي 
فرهنگی ، ضرورت دارد ابتدا تأثیرات آب و هوا بر فرهنگ و روحیات 
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مردم منطقه ، مورد بررسی قرار گرفته و بر اساس آن برنامه هاي 
تاه مدت و دراز مدت ، تهیه شود. در هر صورت توجه به امنیتی کو

متغیر آب و هوا براي طرحریزي امنیت ملی اجتناب ناپذیر است.
هر چند که این مقاله از کاستیهایی برخوردار است ولی احتماالً 
نویسنده در ترسیم افق جدیدي موفق بوده و نیاز است این موضوع 

رد.مورد توجه سایر پژوهشگران قرار گی
پی نوشت ها : -10
1374ژئوپولتیک جزوه درسی دانشکده  فارابی عزت اهللا ،عزتی ، - 1

.42ص 
براي مطالعه بیشتر در این زمینه به کتاب جغرافیاي اقلیمی ، - 2

اصول و مبانی اقلیم شناسی ، اثر دکتر فشارکی (از انتشارات 
تربیت معلم) مراجعه فرمایند. 

دانشکده سیاستهاي جغرافیایی خاورمیانه ، ، عزت اهللا عزتی - 3
.25صفحه ،1364افسري ،

ترجمه محمد مقدمه ابن خلدون ، عبدالرحمن ، ابن خلدون ، - 4
1345بنگاه ترجمـه ونشر کتاب، تهران ، پروین گنابـادي ، 

.156صفحه 
بلوچستان یادگار مطرود قرون ، انتشارات کمال الدین ، غراب ، - 5

.63صفحه 1361تهران ، یهان ،ک
تأثیر آب و هوا بر روحیات انسان ترجمه صفورا باغبانیان بنقل از : - 6

Readers.Digest.Sep. 1996.
دانشکده سیاستهاي جغرافیاي خاورمیانه ، عزت اهللا ،عزتی ، - 7

. 4صفحه1364افسري ، 
انتشارات مروي ن ،کامبوزیا ، امیر توکل ، بلوچستان  علل خرابی آ- 8

.22صفحه 1359، تهران ، 
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2676حمالت بی هدف ، روزنامه ایران شماره غفوري ، علی ، - 9
.10صفحه 

افغانستان جنگ با اقلیم ، مجله سپهر، حسینی ، سیدحمید ، -10
.25صفحه32شماره 

انسان و آب و هوا  ، مجله اطالعات علمی رضا ،سلیمان ابوش ،-11
.43صفحه 2چهاردهم شماره سال، 

ماهنامه دانشگاه سالحهاي غیرکشنده ، محمدمهدي ، لطفی ،-12
.64صفحه 46شماره عالی دفاع ملی ،

پژوهشکده مطالعات دولتها و هراس ،مردم ، باري ، بوزان ، -13
.157ص 1378راهبردي ،

اقلیمی ، بررسی اثرات اقلیم و تغییراتمحمود ، خسروي ، -14
.59صفحه 34دوره نهم شماره نشریه سپهر ، 

گزارش آسوشیتدپرس در رابطه با تغییرات آب و هوا بعنوان -15
بنقل از سایت : ،2004فوریه 27تهدیدي براي امنیت ملی ،
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