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  آمايش سرزمين؛ جلوگيري از تهديدات زيست محيطي
  ايران: مطالعه موردي 

  

  اهللا عزتي دانشيار جغرافياي سياسي دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات تهران، ايراندكتر عزت
  دكتر علي گلي عضو هيأت علمي دانشگاه شيراز، ايران

ه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات تهران، حجت مهكويي دانشجوي دكتري جغرافياي سياسي دانشگا

  *ايران
  پور دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه فردوسي مشهد، ايرانفاطمه رسولي

  
  

  چكيده
برداري بهينه از سرزمين با در نظر گرفتن اصل حفاظت فرايند آمايش سرزمين، تمهيداتي است براي بهره

تواند هر نوع استفادهمي و ورت كلي مورد بررسي قرار گرفتهدر اين پژوهش، آمايش سرزمين به ص. اكولوژيكي
از آنجايي كه سرزمين يك منبع محدود و .هاي آن نشان دهداي را براي هر بخش از سرزمين با توجه با قابليت

آسيب پذير بوده و استفاده از آن بايد با مديريت درست و منطقي سازماندهي شود، شناخت تنگناها و توان 
به منظور جلوگيري از مسائلي از جمله بحران محيط .باشدهاي آمايش سرزمين ميهاي طرحز ضرورتمحيطي ا

هاي آمايش سرزمين به منظور نيل به اهداف تدوين طرح …زيست، فرسايش، تخريب خاك، افزايش جمعيت و
به  ين مسئله نيزبقاي موجوديت كشور در گرو امنيت ملي است و ا.هاي جامع توسعه ملي بوده استاستراتژي

اي و رضايت شهروندان بستگي توسعه متوازن منطقه وحدت ملي، حفظ تماميت ارضي، توانايي حكومت در
 دهد وجود نابرابريعواملي كه امنيت ملي يك كشور را مورد تهديد قرار مي تريندر اين ميان يكي از مهم.دارد

آمايش .ه بين مناطق پيراموني مركز حكومت استهاي فضايي بين مناطق مختلف جغرافيايي آن كشور به ويژ
سرزمين پاسخي هوشمندانه به اين ضرورت در حفظ امنيت پايدار در مناطق مختلف جغرافيايي كشور 

آمايش مناطق مرزي، سازماندهي فضايي مناطق مرزي به منظور بهره وري مطلوب و متناسب از مزيت .است
ي آمايش پيوند ميان مقوله.باشدمي چارچوب توسعه و امنيت كشور هاي اين مناطق در راستاي منافع ملي و در

اين مقاله به بررسي .سرزمين و نقشي كه در جلوگيري از تخريب محيط زيست ايران دارد، قابل تعمق است
  .هاي محيط زيست در ايران پرداخته شده استتهديدات زيست محيطي و چالش

  
  زيست محيطي، سازماندهي فضا، ايرانآمايش سرزمين، تهديدات : ها كليد واژه

  مقدمه. ۱
هاي منظم و ريزي كالبدي و يا به عبارتي آمايش سرزمين به كليه فعاليتريزي فيزيكي يا طرحبرنامه«

شود كه انسان براي سازماندهي و نظم ونسق بخشيدن به محيط كالبدي يا همان محيط سيستماتيك گفته مي
ريزي كالبدي در سطوح مختلف، سازماندهي به نحوه عنصر مشترك در طرح.گيردجغرافيايي خود به كار مي

                                            
*- hojat_59_m@yahoo.com 
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از اينجا فصل مشترك ) ۸: ۱۳۸۰سرور،(»باشداستفاده از سرزمين و تنظيم رابطه بين انسان و محيط مي
شناخت : توان گفت كه آمايش سرزمين دو وجه داردبنابراين مي.شودجغرافيا و آمايش سرزمين مشخص مي

فضا انواع مختلفي دارد كه منظور از فضا در بحث آمايش سرزمين فضايي است . و تحليل آينده فضا) مكان(فضا 
برداري انسان از فضا بايد به طور بهره.كندبرداري ميكه جمعيت انساني جهت تأمين نيازهاي خود از آن بهره

موني انسان به نحوي تدبير و بنابراين آمايش سرزمين فرايندي است كه طي آن فضاي پيرا«.بهينه انجام شود
توان گفت كه آمايش برداري از اين فضا به صورت بهينه انجام گيرد، از اين رو ميشود كه بهرهتنظيم مي

قرار است  هنگامي كه ).۱۲۶: ۱۳۸۳دلير،زادهحسين(»كندسرزمين نحوه روند توسعه در آينده را ديكته مي
ها و توان اكولوژيكي، شناسايي منابع، تجزيه ژگي                    يد به ارزيابي ويآمايش سرزميني در يك مكان صورت گيرد، با

ها بسته به نوع استفاده فعلي سرزمين پس براي هر يك از انواع كاربري.بندي منابع آن پرداختو تحليل و جمع
  .پذيردت انجام ميريزي در سطح مديرياجتماعي مردم آن منطقه و كشور، برنامه –و نيازهاي اقتصادي 

انسان امروز مواجه با انبوهي از مشكالت و تهديدات زيست محيطي است كه بر طبق نظريات افرادي چون     
 -۳زدايي، جنگل - ۲نابود شدن اليه ازن،  -۱:  باشد شامل موارد ذيل مي) ۱۹۸۷(» پولونين«، )۱۹۸۶(»يونپ«

نابودي كشتزارها به واسطه  -۵گرسنگي جهاني،  -۴،  ۲۰۴۰افزايش جمعيت با احتمال دوبرابر شدن در سال 
با اين حال ابعاد و وسعت تخريب زيست محيطي چقدر است؟ .... كاهش منابع آب شرين و -۶فرسايش خاك، 

چه كسي يا كساني مسئول اين تخريب هستند؟ يا كدامين كاركردهاي انساني باعث بروز اين تخريب شده 
  ) ۶ -۷: ۱۳۸۰مخدوم،(اند؟

  
  بيان مسأله . ۲

اي به هاي محيط زيست روبرو هستند و با اين وجود، اين مسئله از منطقهكشورهاي جهان در كل با چالش
منطقه ديگر و در كشورهاي مختلف متفاوت است و تهديدهايي براي كيفيت محيط زيست به وجود آمده 

هاي دهد و باعث بروز نگرانيقرار مي در ايران تهديدات زيست محيطي همواره امنيت ملي را مورد تهديد.است
روند تخريب محيط زيست در طول چند دهه اخير افزايش «به طوري كه .جدي نسبت به اين مقوله شده است

بيشتر اين آمارها . اي كه در بسياري از موارد، كشورمان پيشگام ديگر كشورهاستاي يافته، به گونهسابقهبي
و توپوگرافي سرزمين ايران، كم توجهي به نقش جستارهاي پايداري محيط محصول برايند موقعيت جغرافيايي 

رسد به نظر مي.هاي دولتي استها و فضاها، ناآگاهي عمومي و كم توجهي سازماندر طراحي و اجراي سازه
هاي امنيتي محيط محور پر هزينه و زمان بر تداوم اين وضعيت، دست كم در دو دهه آينده، كشور را با چالش

 نزديك به نيم قرن از) ۳۳: ۱۳۸۹راد،كاوياني(».ويارو خواهد كرد كه از پايداري و ثبات نيز برخوردار هستندر
 و ها ناكامي با هااين مدت نتايج طرح در.ايران سپري شده است هاي مختلف آمايش سرزميني دراجراي طرح
ضرورت آمايش سرزميني  مردان برولتهمه د مطلب داراي اهميت اين است كه،.بوده است هايي روبرو موفقيت

طرح داشته و موضوع توسعه تأكيد بر عمدتًا هاديدگاه اند؛اما امكانات محيطي صحه گذاشته استفاده بهينه از و
زيست [مقابل تهديدات  مهم در حساس و حياتي، مراكز شهرها، حفاظت از هايي جهت دفاع سرزميني و

 ي سوم توسعه جمهوري اسالمي ايران،برنامه ين اهميت بوده است كه ازبه دليل هم.اندارائه ننموده ]محيطي
  )۷۲: ۱۳۸۱، رهنمايي(. گرفته است ي برنامه آمايش سرزميني قرارسرلوحه مالحظات دفاعي امنيتي در

  روش تحقيق. ۳
نقش اي به بررسي توصيفي و با استفاده از شيوه كتابخانه - در اين پژوهش سعي شده است با روش تحليلي

  .آمايش سرزمين در جلوگيري از تهديدات زيست محيطي پرداخته شود
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  ي تحقيق سوال و فرضيه. ۴
سوال اصلي در اين مقاله اين است كه روند آمايش سرزمين در ايران چگونه است و كدام تهديدات زيست 

سرزمين در ايران به نحو هاي تحقيق روند آمايش محيطي در ايران بيشتر تأثير گذار هستند؟ با توجه به يافته
ها را در سازماندهي گردد و تهديدات زيست محيطي انساني بيشترين چالشمطلوبي مديريت و سازماندهي نمي

  .سرزميني ايران دارند
  مباني نظري. ۵
  آمايش سرزمين.۵.۱

هاي بندي فعاليتطبقه.ي آمودن به معناي آبادكردن گرفته شده استريشه از "آمايش سرزمين"اصطالح 
فعاليت طبيعتًا.نظامي است و ، فرهنگيسياسي اجتماعي، هاي اقتصادي،يك نگاه كلي شامل فعاليت انسان در

يابي به   دست بسترسازي شايسته به منظور نيازمند فضاي جغرافيايي، ي انسان درپيچيده هاي گوناگون و
نظم  هاي انسان رافعاليت و فضا ن انسان،آمايش سرزمين ارتباط ميا اين اساس، بر.وري استي بهرهحدبيشينه

برداري بهينه از سرزمين با در فرايند آمايش سرزمين، تمهيداتي است براي بهره )۲۹: ۱۳۷۵آسايش،(.دهدمي
اي را براي هر بخش از سرزمين با تواند هر نوع استفادهآمايش سرزمين مي. نظر گرفتن اصل حفاظت اكولوژيكي

از آنجايي كه سرزمين يك منبع محدود و آسيب پذير بوده و استفاده از آن .نشان دهد هاي آنتوجه با قابليت
هاي هاي طرحبايد با مديريت درست و منطقي سازماندهي شود، شناخت تنگناها و توان محيطي از ضرورت

فضا و  هاي انسان درهدف آمايش سرزمين، تنظيم رابطه بين انسان، فضا و فعاليت«.باشدآمايش سرزمين مي
هاي سرزميني گيري مناسب و اصولي از قابليتسازماندهي نظام فعاليتي انسان در فضا به منظور بهره

ها و سازماندهي نظام فضايي به عنوان يكي از اهداف آمايش سرزمين در گرو شناخت آرايش فضايي پديده.است
هاي حاكم بر آن به منظور كانيزمها و مبه عبارتي ديگر بررسي نحوه پراكندگي پديده.وقوف بر آنهاست

) ۲۸: ۱۳۸۰سرور،(».سازماندهي بهينه ساختار فضايي از جمله مباحث مهم در آمايش سرزمين است
ريزي است كه به منظور اداره بهتر و تعيين اختيارات و شكل دادن به سازماندهي فضايي در واقع نوعي برنامه

شود كه زمين قابليت استفاده پيدا سازماندهي باعث مي.يردگفضا در راستاي رسيدن به هدف مشخص انجام مي
در واقع .گيردهاي مناطق صورت ميريزي مبتني بر نقشبه عبارت ديگردر قالب سازماندهي فضا برنامه.كند

  .كندسارماندهي فضا با توجه به مدل ذيل در دو سطح مديريت فعاليت و مديريت فضا ايفاي نقش مي
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  روند سازماندهي سياسي فضا : ۱نمودار شماره 
  ۱۳۸۵پور، برگرفته از جزوه درسي زهرا احمدي: منبع 

  

  محيط زيست. ۵.۲
ي انسان در مرحله اشغال سطح زمين، بايد با انسان بخش جدايي ناپذير محيط طبيعي است؛ تالش عمده

ده تقسيم ميي محيط به دو بخش محيط زنده و محيط غير زنساختمان و شاكله.محيط خود صورت گيرد
محيط .نامنددر اصطالحات محيط شناسي، اولي را محيط زيستي و دومي را محيط عاري از حيات مي.شود

ي سنگي ليتوسفر زمين جامد، كره.شودغيرزنده، بر حسب حالت طبيعيش به جامد، مايع و گاز تقسيم مي
ي غير ممتد يك اليه: ر شده است كيلومتر محصو ۱۱اين كره درون دو قشر هر يك به ضخامت .شودناميده مي

 ي بيوسفر يا زيست كره كه اليه نازكاما دنياي زنده.مايع به اسم آب كره و يك اليه ممتد گاز به اسم كره جو
شوند، در اين شود كه در آن موجودات زنده يافت ميتري نسبت به محيط غيرزنده است محيطي تعريف مي

پرندگاه، حشرات بالدار، (هاي پاييني جوكند ولي به اليهوس ادامه پيدا ميكره تا آخرين عمق اقيانصورت، زيست
باال ) پا ۳۶۰(متر ارتفاع  ۱۱۰اين محيط در سطح چسبيده به زمين فقط تا .شودمحدود مي) هاميكروارگانيسم

ست و يعني به اطراف آمدن مشتق شده ا Environnerواژه محيط از فعل فرانسوي ) ۹۱: ۱۳۷۹هاگت،.(رودمي
با اين همه مفهوم محيط در اواسط قرن نوزدهم .از نظر لغوي محيط ما چيزي بيش و كم از اطراف ما نيست

ها به ميزان زيادي توسط محيط اطراف گفتند انسانهاي نوين كه مياين مفهوم بر اثر برخي انديشه.ظاهر شد
  )۶۵۰: ۱۳۸۶فرد،پيشگاهي.(گيرند اهميت پيدا كردخود شكل مي

ي آن هاي زندهي محيط زيست زمين، با تمام ارگانيسمخواهيم دربارهمحيط زيست دقيقاً چيست؟ اگر مي اما 
دانشمندان استفاده از اين .تر باشدي زيست كره شايد مناسبي اجزاي آن صحبت كنيم، واژهو روابط بين همه

اي را در قرن حاضر به اين ديدگاه هتوجه ويژ Ÿواژه را در قرن نوزدهم آغاز كردند و تالش وي آي ورنادسكي
ها در تغيير زيست كره، در واقع بيانگر نوعي نيروي تغيير بنا به اعتقاد ورنادسكي فاعليت انسان.معطوف نمود

هاي وسيعي اطالق ميها به سيستماي، زيست بومتر از سطح سيارهپايين.باشدزمين شناسي در روي زمين مي
علمي .ي عوامل دروني هستندهاي اصلي گياهي بوده، اما شامل تاثيرات متقابل همهشوند كه غالياً همان گونه

شود و تعريف يك اكوسيستم فعال ميپردازد، زيست شناسي ناميده ميكه به مطالعه اين تاثيرات متقابل مي
 السيك غربي را ميدر اين ميان ديدگاه نو ك.اي از اين تأثيرات متقابل در هر مقياس باشدتواند استخراج نمونه

المللي محيط زيست را هر توان در ارتباط با محيط زيست مطرح كرد؛ ظاهراً اين ديدگاه مايل است گفتمان بين
اول، نوعي : كند اين ديدگاه عناصر زير را در اين رابطه بيان مي.ي خود قرار دهدچه بيشتر تحت سيطره

گوييم منابع طبيعي تا آنها را از منابع انساني جدا سازيم؛ مي دوگانگي بين انسان و طبيعت وجود دارد از اين رو
ي نظريه اقتصادي نو كالسيك استوار است كه عناصر گرفته شده از زمين را به دوم، اين گفتمان عموماً بر پايه

ميي آنها را براي جامعه، رشد اقتصادي و مالكيت بيان كااليي قابل استفاده تبديل كرده و موارد استفاده
  )۲۳۴-۱۳۵: ۱۳۸۳برادن و شلي،.(كند
  هاي تحقيقيافته. ۶
  تاريخچه آمايش سرزمين در ايران. ۶.۱

اولين بار در برنامه عمران ششم  ،يعني منطقي كردن فعاليت انسان با زمين و فضا »آمايش سرزمين«سياست 
گيري انقالب  امه با اوجاين برن.همكاري نمودندمشاوران خارجي هم  ،تعريف شد و براي تعريف و اجراي آن

                                            
† - V.I.Vernadsky 
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دوباره مورد توجه » سياست آمايش سرزمين« ۱۳۶۱در سال .اسالمي متوقف و در نهايت به كنار گذاشته شد
به كنار  آمايش سرزمين و نيز نبود اعتقاد به اين سياست،» جنگ«قرار گرفت، اما به داليل گوناگون از جمله 

يكي از  به گفته.دوباره مطرح شد اول توسعه، آمايش سرزمين با پايان جنگ و شروع تدوين برنامه.گذاشته شد
در برنامه اول به خاطر پايان جنگ و شروع بازسازي، اعتقاد به كميت اقتصاد مطرح بود « ان آن زمانسياستگذار

ا از تعريف فعاليت انسان و اقتصاد با منابع و امكانات بود، ت تا كيفيت در حالي كه در آن زمان بهترين موقع براي
مهمترين نكته برنامه سوم محوريت آن بر روي » .ددرگهاي بعد جلوگيري هاي دوباره در سالسرمايه گذاري
در  در حالي كه.اما زماني كه اليحه برنامه به مجلس ارائه شد، از اين محوريت خبري نبود.بودآمايش سرزمين 

در سند .شده بود هاي مهم برنامه آوردهآمايش سرزمين به عنوان يكي از سرفصل ،سند برنامه سوم توسعه
» فضا«در آمايش سرزمين، مقوله  :عنوان شده كه آمايش سرزمين كه براي برنامه سوم توسعه تدوين شده بود، 

به طور كلي در .ريزي دارندترين نقش را در برنامههاي حاكم بر شكل گيري آن، كليديو تحليل قانونمندي
توان گفت كه فضا در برگيرنده و حاصل ير مختلفي وجود دارد، ولي در مجموع ميها و تعاببرداشت» فضا«مورد 

روابط متقابل اقتصادي ـ اجتماعي بخشي از جامعه در محيط مشخصي از سرزمين است و سازمان فضايي تبين 
كنش و سازمان فضايي سيماي كلي و چگونگي پرا.باشدهاي انسان در فضا ميروابط بين انسان و فضا و فعاليت

 هاي متقابل بين آنها را مشخص مياسكان جمعيت و توزيع استقرار و ساختار اقتصادي ـ اجتماعي و كنش
  : شودهاي زير ناشي ميتحليل چگونگي سازمان فضايي كشور از ضرورت.سازد
ا دريافت هاي سازمان دادن فضا رتوان قانونمنديباشناخت عوامل مؤثر و نيز چگونگي سازمان يابي فضا، مي -۱

هاي با شناخت سيماي موجود و ويژگي.تا از اين طريق توسعه ارادي و هدايت شده فضاي كشور ممكن گردد
سازماندهي دوباره وضع موجود اقدام  و بودبرده و در جهت بهتوان به نقاط قوت و ضعف آن پيفضاي ملي مي

ملي به چه سمت و سويي گرايش دارد و در  توان دريافت كه تحوالتبا شناخت روند سازمانيابي فضا مي .نمود
ريزي فضاي توان نتيجه گرفت كه در برنامهنتيجه، در توافق با استراتژي توسعه كشور هست يا خير؟ و نيز مي

  .وجود آورده بايست تقويت كرد، تضعيف نمود يا بملي كدام روندها را مي
هاي قومي و نظير خصوصيات اعتقادي، ويژگي برخي ديگر از عوامل هاي فرهنگي، سياسي، نظاميـ ويژگي۲

  .اندفرهنگي و مالحظات سياسي و نظامي در سازمانيابي فضاي ملي نقش داشته
هر  هر چند كه اين تغيير و تحوالت در ايـ تغيير و تحوالت سياسي، اقتصادي در سطح جهاني و منطقه۳ 

هاي داخلي سياسي و نظامي بر آرايش فضايي شيهاي اقتصادي و يا تغيير خط مصورت از طريق تغيير مكانيزم
ويژه در ه هاي اخير در جهان و بگذارند، ولي نظر به اهميت و سرعت اين تغييرات در سالسرزمين تأثير مي
گيري سازمان فضاي ملي  اي از عوامل تأثيرگذار بر شكلتوان آنها را به صورت گروه جداگانهسطح منطقه مي
اي كه پس از جنگ نيز هاي بالقوهساله ايران و عراق و محدوديت ۸توان از جنگ مثال مي به عنوان.قلمداد نمود

 همواره از سوي همسايه غربي وجود داشته است، اضمحالل حكومت اتحاد جماهير شوروي و ايجاد جمهوري
نام برد كه ، اي در مناسبات اقتصادي، اجتماعي با ايران گشوده استهاي مستقل در شمال كشور كه باب تازه

هاي زماني ميان مدت و بلندمدت باعث ايجاد تغييرات در سازمان فضايي اين هر يك به نوبه خود در دوره
  .مناطق خواهند شد

توزيع :  در سند برنامه سوم درباره جمعيت آمده بود.كنددر آمايش سرزمين ايفا مي جمعيت نقش مهمي را
هاي طبيعي واستعدادهاي آب و خاك كشور وتوزيع بتني برقابليتم هاي بخش كشاورزي عمدتًافضايي فعاليت
هاي طبيعي ومصنوع سرزمين شكل گرفتهاي از قابليتهاي صنعتي نيز متأثر از مجموعهفضايي فعاليت

سازمان فضايي مراكز زيست نيز متأثر از توان فعاليتي  هاي جمعيتي وجاييهبديهي است توزيع و جاب.اند
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خصوص ه فعاليتي ب البته تأثيرات متقابل مراكز جمعيتي و.يابدناطق مختلف سرزمين شكل ميزايي مواشتغال
سوم، اصلي است كه در توزيع جمعيت و فعاليت در پهنه سرزمين نبايد ناديده انگاشته  هاي بخش دوم وفعاليت
اين .را در خود دارندتوليدي بيشتري  به عبارت ديگر وجود مراكز جمعيتي قوي به عنوان بازار مصرف و.شود

ـ آمايش سرزمين به :سند در پايان گزارش خود رهنمودهاي كلي مصوب هيأت وزيران را به اين شرح آورده بود
ها، از انعطاف پذيري و پويايي الزم متناسب با شرايط متغير، برخوردار ريزيعنوان چارچوب بلندمدت در برنامه

وحدت و يكپارچگي  -يي و بازدهي اقتصادي اـ كار ي و دفاعيمالحظات امنيت - : بوده و مبتني بر اصول 
حراست ميراث فرهنگي ـ تسهيل و تنظيم روابط  زيست وط حفاظت محي ايـ هاي منطقهسرزمين ـ تعادل

از ايجاد شهرهاي جديد به جز در مواردي كه .دروني و بيروني اقتصاد كشور ـ مديريت سرزمينتنظيم مي شود
قابليت توسعه و پذيرش جمعيت مورد نياز را نداشته باشند پرهيز گرديده و براي شهرهاي مراكز زيست موجود، 

هاي اقتصادي و در كليه فعاليت.شوداقماري موجود پيرامون كالن شهرهاي كشور كاركرد عملكردي تعريف مي
شونده متناسب با  برداري از منابع تجديدميزان بهره )الف: شوداجتماعي، اصول زيست محيطي زير مراعات مي

حفاظت و  )؛ جها كاسته شودضايعات در فرآيند توليد كليه فعاليت ها واز آلودگي )ب د؛توان باز توليد آنها باش
  .هاي زيست محيطي برقرار بماندها به نحوي باشد كه تعادلبرداري از زيست بومبهره
  عوامل زيست محيطي تهديد كننده امنيت ملي ايران.۶.۲

 و عوامل زيست محيطي كه امنيت انسان و به خصوص امنيت ملي را با تهديد و چالش مواجه ميموضوعات 
توان به توليد و مصرف از عوامل زيست محيطي طبيعي مي.توان در دو بعد طبيعي و انساني قرار دادكنند، مي
مبود آب شيرين، كمبود ، ك)ايتاثير گلخانه(، گرم شدن زمين )اينفت، گاز، زغال سنگ و مواد هسته(انرژي 

توان زايي، تغييرات و آلودگي آب و هوا و از عوامل ريست محيطي انساني ميزايي و جنگلخاك مرغوب، بيابان
  .ها، افزايش جمعيت و مهاجرت را نام بردطلبي اقوام و اقليتجدايي

  
  عوامل زيست محيطي در بعد طبيعي. ۶.۲.۱
  )اياز، زغال سنگ و نيروي هستهنفت، گ(توليد و مصرف انرژي . ۶.۲.۱.۱

صنعت، كشاورزي، .ي زندگي بدون انرژي بسيار مشكل استادمه.انرژي در زندگي بشر اهميت زيادي دارد
هاي پزشكي و گري، فعاليتونقل، نظاميخدمات، گرمايش و سرمايش، توليد غذا، محيط خانوادگي، حمل

به لحاظ ارتباط تنگاتنگ انرژي با زندگي .ژي وابسته هستندهاي علمي و غير از آن همگي به انردرماني، پژوهش
هاي توليد كننده را هاي متقاضي و دولتها است كه دولتروزمره مردم و جوامع و نيز حيات كشورها و دولت

اي پيدا المللي نقش تعيين كنندههاي ملي و بيندائماً نگران كرده است و از همين روست كه انرژي در سياست
المللي و است والگوهايي از رقابت، همكاري، كشمكش، تجاوز، تعامل، همگرايي و واگرايي را در عرصه بيننمود 

 عقيده بر اين است كه المللي،به گزارش مركزاستراتژيك بين.ها شكل داده استروابط بين كشورها و دولت

بع مختلف بين انرژي و سوخت، با تركيبي متنوع از منا. ۱: دامن خواهد شها مشخصهاين سيستم انرژي توسط 
، با توجه تنوع عرضه كنندگان انرژي، بدون اتكاي بيش از حد در واردات. ۲ در صورت لزوم؛ هاقابليت اين گزينه
يك واحد  مسيرهاي متفرقه عرضه وارداتي، اجتناب از اتكاي بيش از حد در. ۳ ؛كننده آن كنترلبه  كشورهاي 
 قيمت پايدار و مقرون به صرفه انرژي؛. ۵ هاي فيزيكي؛زيرساخت در قابل اعتماد و مديريت خوب. ۴ توليد ملي؛

 )Wicks, 2009,p17 (.آيندهدر  ورياعملي و تجاري قابل دوام براي بهبود و توسعه فنهاي با ارزش طرح. ۶
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يد، بنابراين آدرصد از توليد ناخالص ملي ايران از توليد و فروش نفت و گاز به دست مي ۷۵هم اكنون بيش از 
تواند عامل اين نقش به همراه  توزيع جغرافيايي انرژي مي.اي داردانرژي در اقتصاد ايران نقش تعيين كننده

هاي نفت خيز جنوب و جنوب غرب واق اكثر معادن نفتي در حال استخراج ايران در بخش«. ايجاد ناامني باشد
هاي شمالي خراسان در اين ت به استثناي منابع گازي بخشمعادن گازي نيز به تبعيت از معادن نف. اندگرديده
هاي جتوب و جنوب غرب ايران گرچه به دليل قرار گرفتن معادن نفت و گاز در بخش.اندها قرار گرفتهبخش

المللي و هاي بينباشند ليكن به دليل نزديكي به آبنزديكي به دريا، داراي سهولت دسترسي ترانزيتي مي
باشند كه در هر پذير ميهاي خليج فارس و در نزديكي به اين منابع، آسيباي در آبفرا منطقهحضور نيروهاي 

: ۱۳۸۷محمدي و ديگران،(».بايست محل اين منابع مورد توجه قرار گيرندنوع سازمان دهي سياسي فضا مي
ت ناشي از نوع حكومت و هاي جنوبي كشور با هر گونه تغييرات و تحوالبه عالوه اين تمركز انرژي در بخش) ۷۰

تركيب  ۳و ۱،۲هايشكل.تواند عامل ايجاد چالش و ناامني در ابعاد ملي باشداستقالل طلبي گروهي و قومي، مي
  . دهندرا نشان مي ۴۵۰سناريوي مرجع و عناصري از سناريوي سياست  بر اساس، آينده انرژي در سطح جهان

  

  
  ميالدي ۲۰۰۶ در سال سوخت جهاني بتركي: ۱شكل 

Source; IEA World Energy Outlook 2008 
  

  
  مرجع سناريوي -۲۰۳۰ در سال جهاني سوخت تركيب آينده:  ۲ شكل

Source; IEA World Energy Outlook 2008 
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  ۴۵۰سناريوي سياست  – ۲۰۳۰در سالسوخت جهاني  تركيبآينده :  ۳شكل 

Source; IEA World Energy Outlook 2008  
  

  
  ميالدي ۲۰۱۰ سال تا جغرافياي جهان نقشه نقطة ۵ در بشكه ميليون به شده ثابت نفتي ذخاير ميزان :  ۱نقشه شماره 

  دهكده سياسي به نقل از مشرقسايت : منبع
  

  )ايتأثير گلخانه(گرم شدن زمين . ۶.۲.۱.۲
) دي اكسيد كربن، متان و منواكسيد نيتروژن(ايبا توجه به آلودگي موجود، به دليل گازهاي گلخانه«

 ۳/۶درجه به  ۴۴/۱ميالدي، متوسط درجه حرارت زمين از  ۲۱۰۰كنند كه تا سال بيني ميدانشمندان پيش
با باال رفتن درجه ) ۲۵۳: ۱۳۸۳برادن و شلي،(».درجه سانتيگراد افزايش يابد/ ۸ – ۵/۳ي فارنهايت يا درجه

 جو در  CO2از) ميليون درصد به(  ۴۵۰ppmاي معادل گازهاي گلخانه ،درجه سانتيگراد ۲حرارت در حدود 
الزم را براي بازگرداندن ثبات جهاني در مورد  اقدامات ،المللينامه بينموافقتالبته .كندافزايش پيدا مي

 اتي نيز درتغييرو  باشد انسان خطرناك تواند برايزمين كه مي سطحدر  ايجلوگيري از انتشار گازهاي گلخانه
 ( و توسعه اقتصادي مشاركت سازمان همكاريبا  است كه آن فرض بر.ايجاد كند، انجام داده استآب و هوا 

(OECDاقتصادهاي بزرگ جهان از جمله چين، روسيه، هند، برزيل،  ديگر ، همه كشورهاي عضو اتحاديه اروپا و
تعهدات  –نامه بخشيموافقتدر هاي تجاري عربستان سعودي، ايران و اندونزي و سيستم يقاي جنوبي،آفر

 مشاركت كننده در اتخاذ اهداف مشترك و يا به منظور كاهش انتشار المللي كشورهايهاي بيننامهموافقت
اقداماتي را براي  ،يّلهاي مسياست درعالوه به .مشاركت داشته باشند  -خاص بخش اي درگازهاي گلخانه

 بزرگ از يكي كشور آمريكا جهاني، مقياس در) Wicks,2009: 26(.انجام دهندكاهش فرايند گازهاي خروجي 
 كننده آلوده گازهاي انتشار مورد در پيمان اين كرده، رد را كيوتو پيمان كه است جهان در هاكننده آلوده ترين
 آمريكا. است كرده محكوم دهد،مي قرار خطر در معرض را هانج كه گازها اين اثرات و است ايگلخانه و

 قدرت ابر تنها عنوان به و است كننده آلوده نيروهاي از يكي چون دارد، قرار خطرناك مسير اين در هم خودش
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 ديگران براي پيامدهايي به توجهبي و كرده توجه خود تصورات به كشور اين دنيا، در كنوني
  )Taylor,2001,p 5.(است

  كمبود آب شيرين و خشكسالي. ۶.۲.۱.۳
توان بيان كرد كه آب در اين رابطه مي.گردداند و بدون آن زندگي انسان زايل ميآب را مايه حيات ناميده

شيرين به منزله منبع نادر نقش مهمي در ژئوپليتيك جهان دارد؛ امروزه مصرف آب نسبت به اوايل قرن بيستم 
كه به دليل رشد جمعيت، تحوالت تكنولوژيكي، ) ۳۷: ۱۳۸۷حاجت،هشي و قادريمختاري(برابر شده است ۱۷

اگرچه ذخاير آب سطح زمين از .باشدمي... رشد و افزايش شهرنشيني، باال رفتن سطح كيفي و كمي زندگي و 
ها قبل به عنوان يك منبع قابل احيا محسوب شده است، اين ذخاير در سطح جهاني مورد تهديد قرار مدت
ي آبياري كشاورزي، سدسازي، درصد از كشورهاي دنيا، به دليل رشد جمعيت، توسعه ۴۰بيش از .اندگرفته

 درصد افزايش مي ۳/۲نياز به آب هر ساله .آلودگي آب و استفاده از آب در صنايع با كم آبي روبرو هستند
 ۲۰۰۶ر آب شيرين تا قبل از سال ميليارد دالر براي افزايش ذخاي ۶۰۰بانك جهاني با تشخيص اين بحران،.يابد

  )۲۵۶: ۱۳۸۳برادن و شلي،.(ميالدي هزينه كرده است
كمبود آب شيرين و .ايران نيز از جمله كشورهايي است كه با تهديدات منابع آب و خشكسالي مواجه است

ايي گستره جغرافي.رسدهاي زير زميني در ايران با تذكرات مسئوالن هم اكنون به گوش مردم ميكاهش آب
هاي شمالي كشور بيشترين باران و اي است كه داراي مناصق پر باران و كم باران است در قسمتايران به گونه

بندي بارش در ايران نشان بررسي پهنه«.در مناطق مركزي و جنوب و جنوب شرق كمترين مقدار باران را دارد
اين .هاي جوي را در طول سال دارندترين ريزشهاي شمالي ايران يعني گيالن و مازندران باالدهد كه استانمي

اما .باشنداز اين رو با پديده خشكسالي مواجه نمي.نمايندميليمتر بارش در سال جذب مي ۵۰۰مناطق بيشتر از 
هاي خراسان جنوبي، سيستان و بلوچستان، استان.هاي شرقي و جنوب شرق حاكم استخشكسالي در استان

مقدار .باشندهاي جوي كمي ميركزي، اصفهان، هرمزگان و بوشهر داراي ريزشكرمان، يزد، سمنان، قم، م
از سوي ديگر .باشندميليمتر در سال است و داراي خشكسالي موقت و پايدار مي ۳۰۰ريزش جوي كمتر از 

هاي كم حاصل از نزوالت جوي به شدت گردند مقدار ريزشكويرهاي ايران در ناحيه مركزي و شرقي باعث مي
  )۷۵-۷۶: ۱۳۸۷محمدي و ديگران،(».هاي زيرزميني ذخيره نگرددها و سفرهير گردد و در اليهتبخ

  زاييزايي و جنگلكمبود خاك مرغوب، بيابان. ۶.۲.۱.۴
ها در هاي محيطي و تعامل آن با ساير فعاليتبا توجه به اينكه استقرار هر فعاليتي در فضا مبتني بر توانمندي

ها به صورت هماهنگ با بخشگيرد، ظرفيت سازي، براي توسعه فعاليتن صورت ميپهنه جغرافيايي سرزمي
تواند الگوهاي اسكان آينده جمعيت و مديريت فضا را تحت تاثير قرار هاي مختلف در قالب ساماندهي فضا، مي

ر هاي گوناگون دها براي اسكان جمعيت يك سرزمين تحت تاثير محيطاين هماهنگي در تمامي بخش.دهد
چه بسا يك شهر كه در كنار يك جنگل قرار ... ها و ها، جنگلپهنه يك كشور قرار دارد اعم از مساحت بيابان

كنند، جنگل به طور مناسبي محافظت نشود و توسعه اين دارد و مردم آن از طريق جنگلداري امرار معاش مي
اين عدم حفاظت و نگهداري يا استفاده گونه شهرها كه وابستگي به نوع محيط اطراف خود دارند تحت تأثير 

ها و در ارتباط با تأثير كذاري بيابان.ها و آسيب پذيري جمعيت را به دنبال داردناصحيح قرار گيرد، ايجاد نگراني
هاي شهري توان مثالي از ايران آورد كه محيطها و نحوه بازدهي آنها بر محيط شهري در يك كشور ميجنگل

اي بر نقاط كشور به وجود نيامده و از آنجايي كه كاركرد اراضي كشاورزي تأثير عمدهمطلوبي در برخي از 
طبق نظر . اقتصاد شهرهاي ايران دارند ولي همواره محيط طبيعي ايران دستخوش فرسايش قرار دارند

ربع در متر م ۳۶۰ها و مراتع كشور را به ميزان كارشناسان اكولوژي طبيعي ايران، ميزان تخريب سطح جنگل«
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تن خاك در هكتار  ۳۳ميليارد تن و ميانگين آن  ۲مقدار فرسايش آبي ساالنه بيشتر از .كنندثانيه براورد مي
ميزان رسوبات ورودي به سه سد مهم .شودهاي ايران افزوده ميساالنه يك ميليون هكتار به وسعت بيابان. است
افتد كه اين در كشوري اتفاق مي. عب در سال استميليون متر مك ۵۰بيش از ) كارون، دز و سفيد رود(كشور 
درصد وسعت آن فاقد رودخانه دايمي  ۷۰ميلي متر در سال بارندگي دارد و  ۲۰۰درصد آن كمتر از  ۵۲
تن در هكتار فرسايش خاك وجود  ۱۷اين در حالي است كه در كشوري مانند آمريكا ساالنه .است
برابر استاندارد جهاني  ۶گسترش فرسايش خاك در ايران  سرعت رشد و شتاب) ۶۸۴: ۱۳۸۷مخدوم،(».دارد

اند بيشتر ها نشان دادهپژوهش.هاي كشاورزي استاست كه ساالنه معادل يك ميليون هكتار تخريب زمين
نتيجه اوليه فرسايش خاك در قالب .هاي كشور از نظر مواد نيتروژني فقير و دچار كمبود فسفر هستندخاك

خيز است، به طوري كه ساالنه يك درصد از حجم مخازن ر مخازن سدهاي مناطق سيلگذاري دافزايش رسوب
كل مجموع مخازن سدهاي .شودگذاري در مخازن سدهاي كشورهاي به دليل فرسايش خاك كاسته ميرسوب

ميليون متر  ۵۵۰ميليارد متر مكعب بوده كه به طور ميانگين ساالنه  ۲۷شمسي در حدود  ۱۳۸۴ايران تا سال 
گذاري نابود ميليون متر مكعب در اثر رسوب ۲۰۰از اين حجم، ساالنه .كعب مخزن در كشور توليد شده استم
گذاري از دست ميدرصد از حجم مخازن نوساز كشور در اثر رسوب ۳۶شود يا به ديگر سخن ساالنه مي
ي در مخازن پشت سدها گذارميليون متر مكغب رسوب ۲۳۶پيامدهاي اين ميزان فرسايس خاك، افزون بر .رود

هاي آبياري و زهكشي مدرن و سنتي و خارج از دسترس و به ميزان حدود دو برابر رسوب گذاري در شبكه
  )۴۷-۴۸: ۱۳۸۹راد،كاوياني(».شدن هزاران هكتار زمين كشاورزي است

  آلودگي هوا. ۶.۲.۱.۵
پنج . هارمين عامل مرگ و مير دنيا استآلودگي هوا چ«.باشديكي از عوامل مرگ و مير در دنيا آلودگي هوا مي
اكسيد گوگرد، ازن و ذرات معلق، نقش بيشتري در آلودگي هوا آالينده مونواكسيدكربن،اكسيدهاي ازت،دي

باران اسيدي يكي از اشكال آلودگي هوا با نتايج ژئوپليتيكي بوده «به عالوه ) ۴۷: ۱۳۸۷راد، كاوياني(» .دارند
يد نيتروژن حاصل از سوخت فسيلي با بخار هوا تركيب شده و اسيد سولفوريك يا دي اكسيد گوگرد و اكس.است

آيند زماني كه اين ها به حركت در ميسپس ابري از اين دو اسيد برفراز سرزمين.كننداسيد نيتريك توليد مي
يكاي شمالي و اروپا، شرق آمر.بينندها و ذخاير آبي به ويژه آسييب ميگيرد، جنگلنوع بارش اسيدي صورت مي

از ) ۲۶۲: ۱۳۸۳برادن و شلي،(».اندهاي اسيدي تجربه كردههايي را در ارتباط با بارانچين شرقي، چالش
توان به كاهش ميانگين ضريب هوشي كودكان، افزايش درصد سقط جنين، كاهش پيامدهاي آلودگي هوا مي

مانند سرطان (هاي تنفسيواع ناراحتيهايي مانند افسردگي، انطول عمر، خستگي زودرس، فراگيري بيماري
  )http://isna.ir: ۱/۴/۱۳۸۸خراساني ،.(، عوارض قلبي، اشاره كرد)ريه

از جمله شهرهايي كه با .هايي گرديده استها و چالشدر ايران آلودگي آب و هوا باعث بروز و ايجاد ناگواري
اين كالن شهر  با ورود روزانه بيش .رزي مواجه شده است كالن شهر تهران استآلودگي هوا به طور آشكار و با

هاي البرز، هزار خودرو به سطح شهر، سكون نسبي هوا، محصور بودن از سه جهت توسط رشته كوه ۵۰۰از 
درصد  ۳/۱۴براي نمونه وجود (انباشت منابع توليد آلودگي در درون و پيرامون آن، فعاليت عمده صنايع كشور

هاي استخراج مواد معدني درصد كارگاه ۵۱هاي بزرگ استان، وجود درصد كارخانه ۶/۵۰صنايع كشور،وجود 
 ۷۵ترين شهرهاي جهان قرار داده است كه لودهو نبود باد غالب، تهران را در رديف آ) استان در شهر تهران

آلودگي هواي اين كالن شهر در سال .درصد آلودگي آن مربوط به گاز منو اكسيد كربن است ۸۵درصد تا 
برابر استاندارهاي جهاني اعالم شد و كيفيت هواي تنفسي اين شهر، طي يك سال در  ۳۸شمسي  ۱۳۸۸

عالوه بر هوا، آب كه نقش بارزي در زندگي انسان دارد با آلوده ) ۴۸: ۱۳۸۷راد،كاوياني.(شرايط ناسالم قرار دارد
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تواند رشد اقتصادي را در استفاده از منابع دريا مي.شودشدن باعث ايجاد چالش و بر هم خوردن نظم روابط مي
  . سواحل دريا بر انگيزد و بنابراين به كاهش صدمه اقتصاد داخلي در هر كشور كمك كند

  ضوعات زيست محيطي در بعد انسانيمو. ۶.۲.۲
  هااقوام و اقليت. ۶.۲.۲.۱
رود كه به داليلي چون ابهام هاي انساني خاصي به كار ميتري درباره گروهي قوم به صورت هر چه گستردهواژه

 در حدود آنها، فقدان نهادهاي سرزميني، عدم توسعه، خرد و كوچك بودن و باالخره غرابت آنها، اين امكان را
تواند به صورت گروه اكثريت و يا اقليت در يك كه مي.ايجاد كرده است كه اصوالً وجودشان زير سوال برود

هاي انساني است كه سواي مستثنياتي در حقيقت اقليت در بر گيرنده آن دسته از گروه.جامعه نمايان باشند
عين حال سياسي و اجتماعي و  اي و در موقعيتي ناشي از فرودستي كميتي و درچند، در شرايطي حاشيه

واقعيت در اقليت بودن بالمال مستلزم آن است كه گروه از نظر حقوقي و . اقتصادي و حتي فرهنگي قرار دارند
جامعه شناختي در وضعيتي از كهتري و ضغارت قرار گيرد و اين به نوبه خود واقعيتي كمي و اختالفي و متاثر 

توان گفت به طور كلي مي) ۵۴-۵۷۹: ۱۳۸۶فرد،پيشگاهي.(ابستگي استاز شرايطي از وابستگي و يا احساس و
هاي منسجم و داراي سرزمين و اقليت: شوند ها به دو گروه تقسيم ميكه از منظر سرزمين و زيستگاه اقليت
 هاي بدون سرزمين وهاي اكولوژيكي تعبير نمود و اقليتتوان از آن به اقليتفضاي جغرافيايي ديرينه كه مي

. هاي اجتماعي با ادغام شده تعبير نمودتوان از آن به اقليتغيرمنسجم و پراكنده در ميان اكثريت، كه مي
ها در همه ويژگي مشترك اقليت.هاي مختلف وجود دارندها در اشكال مختلف، قلمروهاي مختلف و اندازهاقليت

اگر اقليت از وزن .باشدصاصي خود ميها و صفات اختانواع آن ميل دروني و احساس عالقه نسبت به ارزش
ژئوپليتيكي قابل توجهي نسبت به اكثريت پيراموني بر خوردار باشد دچار نوعي احساس خود اتكايي، جدايي و 

شود و مطالبات خود را از اكثريت نظير خودمختاري، خودگرداني، حقوق شهروندي برابر، و استقالل سياسي مي
  )۹۲-۹۳: ۱۳۸۵نيا،حافظ.(كندح مينهايتاً استقالل سياسي را مطر
ها در شود كه مناطق مختلف در دنيا داراي تعارضات قومي هستند و اقوام و اقليتبا توجه به جدول ديده مي

هاي تهديد قومي تابعي از تعداد اقوام و خواسته«.كنندنقاط مختلف دنيا همواره ايجاد چالش و ناامني مي
ها، اهداف، اراده و خواست اقوام در ايران، انگيزه.ط با حكومت مركزي استمتفاوت مورد نظر آنان در ارتبا

عوامل . تشكيل دهنده كشور طي روندي طوالني مدت و يا از طريق ايفاي نقش تاريخي قابل تشخيص است
يب در ترك. مشاهده كرد ۳توان در جدول شماره گرايي اقوام در ايران را  با توجه به متغيرهاي دخيل ميناحيه

هاي آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي، اردبيل و ادامه آنها در ها در استانها، آذريملت ايران پس از فارس
ها در طول تاريخ در تداوم حكومت در ايران نقش آذري. هاي زنجان، قزوين و همدان گسترش يافته استاستان

در مرزهاي غربي ايران اقوام كرد ساكن .انديد بودهميالدي هسته تكوين ايران جد ۱۶اند و در قرن بنيادي داشته
هاي ايران مذهبي از ديگر بخش - باشد كه در خصيصه زبانياين اقوام نيز بخشي از هويت ايراني مي.هستند

در شمال و شمال شرقي ايران در استان گلستان و بخشي از استان خراسان شمالي قوم  .باشندمستقل مي
و فضايي اين قوم از شرق درياي مازندران آغاز و به سمت آسياي مركزي گسترش قلمر. تركمن ساكن هستند

هاي ايران در سه خصيصه زبان، نژاد و مذهب از بخش مركزي ايران متمايزند و با كشور تركمن.يابدمي
در جنوب و جنوب ) ۵۷- ۶۰: ۱۳۸۷محمدي و ديگران،.(باشندتركمنستان در اين سه خصيصه مشترك مي

باشد جبر جغرافيايي نيز به اين عدم توسعه كمك كرده است و كه از مناطق محروم كشور مي شرق ايران
دوري از مركز كشور، .باشدقوم بلوچ در اين منطقه ساكن مي.محيط طبيعي غيرمساعدي را به وجود آورده است

يزي باعث شده است گرعوامل جغرافيايي، عدم دستيابي به مشاغل باالي حكومتي و عوامل تقويت كننده مركز
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تا اين قوم خود را در سرنوشت ملي كشور كمتر شريك بدانند و در تحوالت بزرگ اجتماعي ايران نقش قابل 
الجيشي كه هاي اخير به دليل كشف نفت و موقعيت سوقدر جنوب غرب ايران در سده.توجهي به عهده نگيرند

  .ايران قوم عرب سكونت دارند در اين بخش از.باشددارد از اهميت بيشتري برخوردار مي
  گستره تعارضات قومي در جهان:  ۱جدول شماره 

درخواست  تظاهرات آشوب
 خودمختاري

تمايز 
 فرهنگي

تمايز 
 اقتصادي

تعداد  تمايز سياسي
 گروه
 ها

 منطقه

 خاورميانه و شمال آفريقا ۱۴ ۸۶ ۶۴ ۵۷ ۵۷ ۲۳ ۱۷
 آسيا ۳۱ ۴۳ ۷۷ ۶۴ ۷۸ ۱۷ ۳۵
 لوك شوروي سابقب ۲۶ ۴۴ ۳۸ ۵۴ ۶۳ ۱۵ ۱۲
 آمريكاي التين ۱۲ ۶۷ ۹۲ ۷۵ ۶۷ ۸ ۱۹

 هاي غربيدموكراسي ۸ ۳۷ ۶۲ ۵۰ ۳۷ ۲۵ -
 آفريقا ۱۴ ۴۳ ۷۱ ۲۹ ۵۷ ۳۳ ۲۳

  ۷۷: ۱۳۸۹قاسمي،: منبع      

  
  افزايش جمعيت و مهاجرت. ۶.۲.۲.۲

 اينكه است به دليله قابل توج شهرنشيني اين. امروزه افزايش جمعيت همراه با پديده شهرنشيني همراه است

انرژي توليدي جهان در شهرها  مدو سوامروزه شود؛ ها مصرف ميشهرستانبه شهرها و يا نزديك  دراكثر انرژي 
، خاورميانهدر چين، هند و .كنندزندگي مي هادر شهرشود در حالي كه تنها نيمي از جمعيت جهان مصرف مي
كه مصرف انرژي در  در حالي ،است آنها ر از جوامع روستاييباالت و مصرف انرژي در شهر خيلي بيشتر سرانه

با افزايش جمعيت و تحوالت اقتصادي .است در مناطق روستايي باالتر اقتصادهاي توسعه يافته، اغلب تا حدي
مهاجرت باعث ايجاد مشكالت .المللي شروع گرديده استهايي در سطح ملي و بيندرون كشورها، مهاجرت
تاثيراتي كه مهاجرت بر وري . گرددالمللي مياي و بيناي كشورها در سطوح ملي، منطقهداخلي و خارجي بر

در بيشتر .باشدگذرد ملموس و عيني ميمرزها، تركيب جمعيتي، اقتصاد، فرهنگ و سياست يك كشور مي
وارد شده  هاي توسعه يافتگي كه ميان كشورهاي شمال و جنوب وجود دارد، افراد مهاجرمواقع به دليل تفاوت

در حقيقت مهاجرت، موجب بروز . شوندبه كشورهاي غربي پيشرفته دچار تنزل در سطوح و جايگاه انساني مي
  . شودهاي مهمي درباره شهروندي ميپرسش

مسايل ناشي از پخش . ۱:گونه بيان كرد  توان اينابعاد و اثرات افزايش جمعيت و مهاجرت در ايران را مي
مسايل ناشي از پخش نامتعادل بنيادهاي زيستي مانند اب، . ۲غرافيايي نامناسب آن؛ جمعيت و پراكندگي ج

كاهش جمعيت روستايي و مسايل ناشي . ۳خاك، فضا، اقليم، منابع طبيعي در طبيعت و فشار جمعيت بر آنها؛ 
سايل ناشي از افزايش جمعيت شهري و م. ۶رشد تعداد بيكاران؛ . ۵هاي جمعيتي؛ رشد نامتوازن هرم. ۴از آن؛ 
دهد كه  ت كشور نشان ميخصوص تعداد جمعي انجام شده در محاسبات.... و ) ۵۲: ۱۳۸۷محمدي و ديگران،(آن

هزار  ۹۹۷ميليون و ۱از اين تعداد . هزار نفر بوده است ۴۵۶ميليون و  ۱۰، ۱۳۰۵ت كشور در سال تعداد جمعي
رقم كل . اند كرده در روستاها زندگي مي) درصد ۸۰.۹(هزار نفر  ۴۵۹ميليون و  ۸در شهرها و ) درصد ۱۹.۱(نفر 
۹۵۵ميليون و  ۱۸نفوس و مسكن انجام پذيرفت  كه نخستين سرشماري عمومي ۱۳۳۵ت كشور در سال جمعي 

 ۰۰۱ميليون و  ۱۳ در شهرها و) درصد ۳۱.۴(هزار نفر  ۹۵۴ميليون و  ۵هزار نفر بوده است كه از اين تعداد 
هاي  ت كشور و ميزان شهرنشيني طي سالرقم كل جمعي.اند در روستاها سكونت داشته) درصد ۶۸.۶(هزار نفر 
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نفوس و مسكن سال   ت كشور درسرشماري عموميهمواره روند افزايشي داشته و كل جمعي ۱۳۸۵تا  ۱۳۳۵
 در نقاط) درصد ۶۸.۵(هزار نفر  ۲۶۰ميليون و  ۴۸هزار نفر گزارش شده است كه  ۴۹۶ميليون و   ۷۰، ۱۳۸۵
شده نشان از  موارد ياد.اند در نقاط روستايي سكونت داشته) درصد ۳۱.۵(هزار نفر  ۲۳۶ميليون و   ۲۲شهري و 

دهنده بيش از   افزايش سريع ميزان شهرنشيني در پنجاه سال اخير دارد و ارقام بررسي شده در اين دوره، نشان
بيني ميزان  البته پيش. شهري در كشور است تدو برابر شدن ميزان شهرنشيني و هشت برابر شدن تعداد جمعي

هاي اخير بسيار كمتر از رقم مورد انتظار بوده و ميزان شهرنشيني موجود بيشتر از رقم  شهرنشيني براي سال
  .دهندو نمودارهاي صفحات بعد اين مسايل را نشان ميول اجد.است ۱۳۸۵مورد انتظار براي سال 

  تنوع مذهبي . ۶.۲.۲.۳
ها ترين ارزشدين در بردارنده بنيادي.اي دين برخوردار بوده و هستندشناخته شده بشري،از گونهي جوامع همه

هاي آدميان همواره تحت تاثير دين و تعاليم ديني قرار داشته و هنجارهاست و از اين رو، اعمال و كنش
ا حتي در جوامع الئيك و دين اي دارند كه تاثير آنههاي ديني چنان تاثير و نفوذ عميق  و گستردهآموزه.است

هايي براي سازد، و دستورالعملدهد، اهداف آنها را مشخص ميدين به افراد انگيزه مي.گريز نيز انكار ناپذير است
بشر در طول : گويد ي اهميت دين در زندگي انسان ميكينگ درباره.كندهايشان صادر مينحوه انجام كنش

توان يافت كه حياتي فاقد تجربه ديني و هيچ فرد و اجتماعي را نمي.ده استتاريخ و در سراسر عالم، ديني بو
درصد از جمعيت جهان طرفدار  ۹۰شود كه تقريباً حدود تخمين زده مي.تاريخي بودن اله را سپري كرده باشد

ذهب به م) ۳۹-۴۰: ۱۳۸۹احمدي،.(توان آنها را با تسامح دين ناميدهايي هستند كه مييك سري عقايد يا ايده
دهد در گذشته، يكي از معناي احساسات و رويدادهايي كه براي انسان در عالم تنهايي و در اجتماع روي مي

در قرن بيستم نيز كم و بيش نقش آفريني عوامل مذهبي در .عوامل موثر در تفكيك مرزهاي جغرافيايي بود
در حال حاضر هم ثبات سياسي برخي از .هاي ناشي از آن تداوم داشته استهاي سياسي و پديدهتصميم گيري

توان گفت در دو دههاي كه ميبه گونه.كشورها تا حد زيادي در ارتباط با توزيع فضايي مذهب و نيز زبان است
  . ي گذشته مذهب به عرصه ژئوپليتيك باز گشته است

قومي آن را به كشوري با  ايران يكي از كشورهاي با تنوع مذهبي در خاورميانه است كه همراه با تنوع زباني و
درصد جمعيت  ۹۹ايران كشوري مسلمان است كه بيش از .هاي مذهبي، زباني و قومي مبدل كرده استتفاوت

در .درصد جمعيت كشور داراي مذهب شيعه است ۹۰از اين ميزان بيش از .باشندآن به دين اسالم ملتزم مي
خاورميانه و در كشورهاي حاشيه خليج فارس زندگي ي از نظر جغرافيايي بيشتر شيعيان در منطقه«حقيقت 
در اين منطقه، كشوري كه هم از نظر كل جمعيت و هم از نظر درصد، بيشترين ميزان به خود .كنندمي

دهند درصد از جمعيت ايران را شيعيان تشكيل مي ۹۰بر اساس بيشتر آمارها، .اختصاص داده است، ايران است
به عالوه مذهب ) ۲۷- ۲۸: ۱۳۸۹احمدي،(».د كل جمعيت شيعه جهان استدرص ۴۰كه اين تعداد بيش از 

از لحاظ پراكنش جغرافيايي،  )۲۰: ۱۳۸۱نيا،حافظ.(سازي در ايران بوده استشيعه يكي از عوامل بنيادين ملت
 اي كه در مناطق و چهاربه گونه. پيروان مذاهب گوناگون در ايران داراي، توزيع جغرافيايي متفاوتي هستند

در شمال غرب ايران قوم آذري زبان با مذهب شيعه، در .باشندگوشه ايران، اقوام با مذاهب متفاوتي ساكن مي
جنوب غرب ايران قوم عرب با مذهب شيعه، در شمال و شمال شرق قوم تركمن با مذهب تسنن، در جنوب 

ارس، لر و گيلكي و مازني با هاي مركزي و شمالي اقوام فشرقي و جنوب قوم بلوچ با مذهب تسنن، و در بخش
جغرافيايي ملت ايران، از دو بخش به هم پيوسته مركزي و  - ساختار فضايي«.باشندمذهب شيعه ساكن مي
هاي قومي، زباني، فرهنگي، مذهبي در بخش مركزي، مردم اين بخش از حيث خصلت.پيراموني پديد آمده است

و از نظر عوامل گفته شده .رونداصلي و عمده به شمار مي و فضايي، منسجم و همسانند و در پيكره ملت، بدنه
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ها و نواحي مرتفع حاشيه جغرافياي در بخش پيراموني كه در دشت.باشندداراي همگوني و تراكم يكدستي مي
اي متنوع از ايران سكونت دارند، بر خالف بخش متراكم و متجانس مركزي، دچار گسيختگي است و مجموعه

مردمان بخش پيراموني كشور در برخي از متغيرها و به طور . گيردو قومي را در بر ميهاي فرهنگي گروه
مشخص در زبان و لهجه، قوميت، مذهب و خرده فرهنگ محلي با بخش مركزي و با يكديگر تفاوت 

  )۱۴۹ -۱۴۸: همان(».دارند
  هاي قومي و مذهبي مختلف ايرانوضعيت گروه:  ۳جدول شماره 

ميزان 
فعاليت 
 گسست

عامل 
 فعاليت

وضعيت 
 اقتصادي

آرايش  مذهب
 جمعيتي

جمعيت  حوزه سكونت همسايگان
به 

ميليون 
 نفر

 گروه قومي

  پراكنده شيعه نسبتاً خوب زبان كم
 - تركيه

 آذربايجان

 -اردبيل
اذرابجان غربي 
[ و شرقي

قزوين  - زنجان
 ]همدان –

 ترك ۲۵

زبان و  متوسط
 دين

متوسط به 
 پايين

سني 
 وشيعه

نيمه 
 ركزمتم
عراق و 

 تركيه
 - كردستان

 -شمال خراسان
 -كرمانشاه
 - همدان

 آذربايجان غربي

 كرد ۵-۴

زبان و  كم
 نژاد

 عرب ۱ خوزستان عراق متمركز شيعه متوسط

دين و  متوسط
 اقتصاد

پاكستان و  متمركز سني خيلي پايين
 افغانستان

سيستان 
 وبلوچستان

 بلوچ ۲

خيلي 
 كم
زبان و 
 مذهب

 تركمن ۱ گلستان تركمنستان متمركز سني متوسط

  ۵۸: ۱۳۸۷محمدي و ديگران،: منبع 
  درصد عوامل مذهبي در تعارضات قومي در جهان:  ۲جدول شماره 

مذهب به 
عنوان 
گفتمان 
 سياسي

تقاضاي حقوق 
 مذهبي

درصد مذهب به  تمايز مذهبي
عنوان يك 

 موضوع

تعداد 
 هاگروه

 منطقه

 اخاورميانه و شمال آفريق ۱۴ ۷۱ ۶۴ ۵۰ ۸۷
 بلوك شوري سابق ۳۱ ۵۲ ۲۷ ۴ ۴۶
 آمريكاي التين ۱۲ ۸۱۲ ۲۵ ۲۵ ۳۷
 هاي غربيدموكراسي ۸  ۲۵ ۲۵ ۳۷
 آفريقا ۱۴ ۲۸ ۸ ۸ ۲۱

  ۷۶: ۱۳۸۹قاسمي،: منبع 
  

  تجزيه و تحليل. ۷
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باشد ناامني انرژي است كه هاي زيست محيطي كه امنيت ملي ايران  با آن مواجه مياز جمله تهديدات و چالش
در حال حاضر  اقتصاد ايران به انرژي وابستگي زياد يپدا .توليد و انتقال و مصرف آن براي كشور وجود دارد در

در مقايسه كه  آنچه.ميالدي اين وابستگي وجود خواهد داشت ۲۰۳۰كرده است و در آينده، حداقل تا سال 
يلي در تركيب انرژي و ثبات هاي فسسلف انرژي از سلطه مداوم سوخت، ه استقابل توج ۱،۲،۳هاي شكل
اقتصاد ايران  .متفاوت است كامًال )۴۵۰مرجع و سياست (سناريو  در هر دواست كه سهام نفت و گاز  در نسبي

شود به طور بارزي به توليد و هاي كشور استفاده نميبه عنوان يك كشور تك محصولي كه از ديگر پتانسيل
تواند باعث بروز كاهش و چالش در قيمت انرژي و نحوه توليد آن ميفروش نفت و گاز وابستگي دارد و هر گونه 

ها در انرژي ايجاد شده است، نحوه تعامل با نوسانات قيمتي كه در اين سال.چالش و ناامني در كشور شود
هاي رقيب و غربي در ايجاد تنش با كشورهاي طرف كشورهاي همسايه در فروش نفت و گاز، اقدامات دولت

وزير نفت ايران «.توانند در زمينه ناامني انرژي براي ايران ايجاد چالش و دردسر كنندا ايران، همگي ميقرارداد ب
به عقيده .دالر، مخاطره آميز است ۱۰۰تنزل قيمت هر بشكه نفت به زير : اعالم كرد  ۱۳۸۷در آذرماه سال 

اقتصاد ايران از . انجامدبهاي نفت مي المللي به كاهش بيشتركارشناسان، تداوم بحران در بازارهاي مالي بين
 در تقاضا براي افزايش شدت روند به عالوه با) ۱۴۹: ۱۳۸۸لشكري،(».چنين كاهشي به شدت آسيب خواهد ديد

با اين .ماند خواهند باقي اصلي سوخت عنوان به چنان هم هاسوخت اين كه رودمي انتظار ميالدي، ۲۰۳۰ سال
اين به اين  ؛مهم استنيز وجود دارد ها ما نسبت به اين انرژيدر اطراف  كهي هاي زيست محيطنگراني ،حال

تخمين كارشناسان .ه استقابل توج ،باشدمرتبط ميانرژي با توليد اي كه گازهاي گاخانه كه انتشار معناست
تا اي هاي گلخانهگاز فعلي توليدبه تواند مي كشورها برخي ازدر  نفتد كه فرايند متداول و متعارف توليد نزنمي

 مقصد كه نقل از منبع توليد تاوبسته به حملآن ثير دقيق در اندازه انتشار أاگر چه ت.كندكمك  سه بار انتشار
هايي را پديده آورده ونقل نفت در منطقه خليج فارس، آلودگيحمل.شود، داردمي مصرف كننده شامل
كه پيامد آن تخريب محيط .شودليج فارس وارد ميهاي خميليون بشكه نفت در سال به آب ۲/۱حدود .است

  . زيست و كم شدن غذا از اكو سيستم دريايي در طوالني مدت است
چالش زيست محيطي ديگر در بعد طبيعي، خشكسالي و كمبود منابع آب شيرين و قابل شرب است كه همواره 

ريزي براي درست مصرف كردن و رنامهها در تكاپو و بالمللي را به خود جلب كرده است و دولتتوجهات بين
امروزه مشكل كمبود آب، كشورهاي مختلف جهان به «.دستيابي بيشتر به منابع و ذخاير آب زيرزميني هستند

ها از جمله اين سياست.ويژه كشورهاي خشك را به اتخاذ تصميمات مختلفي در زمينه تأمين آب واداشته است
را اشاره ... هاي شور، تغيير الگوهاي توليد و مصرف و ي، شيرين كردن آبهاي فسيلمي توان به استفاده از آب

درجه عرض شمالي  ۳۹تا  ۲۵ايران به علت قرار گرفتن در مدار «) ۱۹۵: ۱۳۸۴عبدي و مختاري هشي،(».كرد
سال گذشته  ۳۰ايي كه ميانگين بارندگي در به گونه.آيديكي از كشورهاي كم آب و خشك جهان به حساب مي

ها، از اين ميانگين بارندگي). ميلي متر ۱۱۰و دست باال  ۱۵۰كم دست(ميلي متر بوده است ۲۵۰كمابيش ، 
شود و بقيه به صورت ميليارد متر مكعب آن بخار مي ۲۸۹آيد كه ميليارد متر مكعب آب به دست مي ۴۱۶
) ۲۸۰: ۱۳۸۷حسيني، (».كندهاي زيرزميني  نفوذ ميآيد و بخشي نيز به سفرههاي روي زميني در ميجريان

بايد توجه كرد كه بخش عظيمي از اقتصاد ملي ايران وابسته به بخش كشاورزي است و كمبود آب و خشكسالي 
در واقع سهم بخش كشاورزي از توليد .تواند عامل چالش بر انگيزي در امنيت ملي و اقتصادي ايران باشدمي

درصد خوراك  ۸۰درصد صادرات كاالهاي غير نفتي،  ۲۳ل،درصد اشتغا ۲۵درصد است و  ۴/۱۱ناخالص داخلي 
 ميليارد متر مكعب از آب ۸۲اين در حالي است كه .كنددرصد نياز مواد اوليه صنايع را تامين مي ۹۰كشور و 
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هاي به هر حال به دليل نبود سازه. گيردبرداري كشاورزي قرار ميهاي زيرزميني و روي زميني ايران مورد بهره
  ) ۲۸۰: همان.(درصد كاهش داده است ۳۰دهي آبي كشور را تا جايي آب، بهرهبهدرست جا

ضريب «.موضوع مهم ديگر در رابطه با وابستگي ايران به منابع آب به منابع مشترك آب با همسايگان است
گير اگرچه اين رقم در بعد ملي چشم.درصد است ۸تا  ۷وابستگي ايران به منابع آبي با سرچشمه بيروني بين 

براي نمونه، ضريب وابستگي سيستان به هيرمند .اي بسيار مهم و حساس استنيست ولي در بعد منطقه
 ۹۰درصد و منطقه سرخس نزديك به  ۸۰درصد، منطقه مغان در كنار رودخانه ارس نزديك به  ۱۰۰كمابيش 
اسكان جمعيت در سطح اين منابع، امكانات به نسبت چشمگيرري از نظر ظرفيت توليد اقتصادي و .درصد است

 ساري(».كنند كه به علت مرزي بودن، آثار استراتژيك مهمي نيز بر امنيت ملي كشور دارندملي فراهم مي
ي كوچك و بزرگ در بر ميرودخانه ۲۶درصد از مرزهاي ايران را  ۲۲به عالوه، نزديك به ) ۲۰۰: ۱۳۸۴صراف،
با نگرشي به موقعيت ژئوپليتيكي .اي استاراي مرز رودخانهو از اين رو  ايران به همه كشورهاي همسايه د.گيرد

 -يابيم كه بسياري از  مناطق صنعتيهاي مرزي كشورمان در ميهاي آبريز و رودخانهو  نيز وضع حوزه
اهميت .برداري از منابع آبي مشترك متاثر استكشاورزي به خصوص مناطق ژئو استراتژيك از چگونگي بهره

درصد از جمعيت كشور از منابع آبي مشترك بهر  ۹/۷ ۱۳۷۳شود كه بدانيم در سال شكار مياين منابع زماني آ
  )۶۶- ۶۷: ۱۳۸۳ملكي ،.(درصد افزايش يابد ۳۷به حدود  ۱۴۰۰اين رقم در سال .اندبردهمي

توان به افزايش جمعيت و باشد كه در اين زمينه مييكي ديگر از موضوعات زيست محيطي، عوامل انساني مي
گيري جمعيت رابطه تنگاتنگي با توسعه دارد و روند توسعه، جهت«هر چند.ها اشاره كردهاجرت، اقوام و اقليتم

افزايش جمعيت، حجم نيازهاي مادي و معنوي جامعه را افزايش .و ميزان آن، تابعي از كم و كيف جمعيت است
هايشان به براورده كردن نيازها و خواستهاما اين افزايش اگر همراه با ) ۵۴: ۱۳۸۷محمدي و ديگران،(».دهدمي

هر .تواند عامل تهديد وحدت و امنيت ملي براي كشورها باشدروش معقول و منطقي نباشد و انجام نگيرد، مي
ازدياد جمعيت فرايندي كامالً عادي است؛ اما نقاط پرجمعيت جهان بيشتر به كشورهاي در حال توسعه «چند 

نبود منابع، كمبود .باشندي برخوردار نبوده و دچار مشكالت عديده اقتصادي مياختصاص دارد كه از منابع غن
هايي را به دنبال دارد كه در بعضي از نقاط به امكانات و فضاي كافي در مناطق پر جمعيت جهان تنش

ن به عالوه فاصله طبقاتي شكل گرفته ميا) ۷۷: ۱۳۸۶شوتار،(».شوداي و قومي منتهي ميهاي منطقهدرگيري
 ثروتمندان و فقيران يكي ديگر از موضوعات ايجاد كننده چالش ميان جمعيت انساني در ايران و جهان مي

از سال «براي مثال . اي است كه عامل ايجاد چالش بوده استپراكنش جغرافيايي اقوام در ايران به گونه.باشد
عثماني شدند،  –هاي متعدد ايران ميالدي به بعد، يعني هنگامي كه كردها باعث وقوع يكي از جنگ ۱۸۲۱

قيام كردهاي تركيه در سال.مساله كرد به يكي از مسايل ويژه بين دو كشور ايران و تركيه تبديل شده است
ميالدي كه ورود آنها به خاك ايران را در پي داشت و  به اعتراض دولت تركيه و  ۱۹۲۹-۱۹۳۰و  ۱۹۲۵هاي 

و تعيين دقيق مرز دو كشور  ۱۹۳۲ايت منجر به بستن قرار داد سال تنش در روابط دو دولت انجاميد، در نه
هاي آنكارا با آنچه در از آن زمان تاكنون، رفتار ايران با تركيه براي استفاده از حربه كردها عليه سياست.شد

هاي بحرانپذيري تركيه در قبال با وجود اين، آسيب.مورد عراق به كار رفته، ماهيتي كامالً متفاوت داشته است
در مجموع فضاي سرزميني و انساني ايران به دليل نقش و عملكرد .برخاسته از كردها حتي بيش از عراق است

هاي امنيتي، مورد توجه حايلي، معبري، هيدروكربني، مذهبي، زباني و قومي و به ويژه نقش آن در ايجاد تعادل
هاست و از اين نظر آسيب پذيري موثر در اين حوزه ايهاي منطقههاي ژئوپليتيك پيراموني و قدرتاستراتژي

  )۵۷- ۲۰۲: ۱۳۸۰پور،كريمي(».شگفت انگيزي پيدا كرده است
  گيرينتيجه. ۸
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شود در واقع فرايندي است هاي انساني انجام ميآمايش سرزمين كه براي، توسعه و ساماندهي محيط و فعاليت
هاي خود مورد كنكاش قرار ي رسيدن به نيازها و خواستهكه بر اساس آن انسان، مكان مورد نياز خود را برا

استفاده بهينه از محيط و آمايش سرزميين .برداري قرار دهددهد تا محيط را هر چه بيشتر و بهتر مورد بهرهمي
در عملكرد انسان نقش موثر دارد، اگر چه آلودگي و تخريب محيط زيست و پيامدهاي آن عواملي هستند كه در 

ريز ي نقاط دنيا  و حتي كشورهاي پيشرفته صنعتي وجود دارد،انسان امروز به عنوان مدير و برنامهتمام اقص
امروزه سازماندهي فضا و وجود .ها و موانع توسعه محيطي باشدمحيطي، بايد در صدد از بين بردن اين چالش

محيط زيست در .باشداصلي مي آل انساني كه بشر بتواند در آن به فعاليت بپردازد نيازفضاي مطلوب و ايده
بنابراين بايد كوشيد آن را هر چه بهتر .ايجاد و به وجود آوردن كليه نيازهاي اصلي و اساسي انسان، دخالت دارد

  .حفظ كرد
حال آنكه از جمله .كندايران سهم قابل توجهي از توليد ناخالص ملي خود را از  بخش كشاورزي تأمين مي

 ميلي ۲۵۰داشتن ميانگين ساالنه بارش .و با كمبود آب و خشكسالي مواجه استكشورهاي كم آب دنيا است 
در بخش .ها و سدهاي كشور نيستاي براي منابع زيرزميني و پر آب شدن رودخانهمتر، آمار مطلوب و بهينه

انرژي ايران با داشتن منابع قابل توجه نفت و گاز از جمله كشورهاي جهان است كه بيشترين ذخاير را 
هر گونه بحران و كاهش .اقتصاد ملي ايران به طور چشمگيري وابسته به توليد و فروش نفت و گاز است.دارد

ميالدي ذخاير نفت  ۲۰۳۰تا سال .تواند امنيت اقتصادي كشور را با چالش مواجه كندقيمت در بخش انرژي مي
ع درامدي نفت و گاز در گرو داشتن باشد ولي استفاده از منابو گاز به عنوان سوخت اصلي در جهان مطرح مي

ونقل و مصرف هاي پيشرفته براي استخراج، حملهاي مصرف كننده، استفاده از تكنولوژيروابط مناسب با دولت
ها، مداخله كشورهاي همسايه و غربي در چگونگي فروش نفت و گاز اخبار مطرح شده در زمينه تحريم.است... و 

اي از جمله انتشار گازهاي گلخانه.كنداقتصاد ايران را دستخوش نوسان ميايران از جمله مواردي است كه 
هاي فسيلي براي محيط زيست به وجود آورده است و استفاده بيش از حد از اين تهديداتي است كه سوخت

كند كه با توجه به قرار گرفتن ايران در منطقه خليج فارس و هايي را ايجاد ميها،تهديدات و چالشسوخت
  .اي در بلند مدت براي امنيت محيطي ايران مخاطره آفرين خواهد شدحدوده خاورميانه، اثرات گازهاي گلخانهم

در چهار گوشه اين كشور .هاي قومي و مذهبي متنوعي استفضاي سرزميني ايران محل سكونت اقوام و گروه
وي ديگر مزر با همسايگان امتداد و اي است كه در سي پراكنش اقوام به گونهنحوه.اقوام مختلفي ساكن هستند

پيوستگي جغرافيايي دارند و در مقاطعي از تاريخ كشور همواره با عث ايجاد چالش بوده و كشورهاي همسايه 
توان از ادعاي عراق در زمان صدام حسين براي الحاق استان براي مثال مي.اندهمواره ادعاهايي را مطرح كرده

كرد و چشمداشتي نسبت به اين استان ايران ه عنوان عربستان ياد ميخوزستان به كشورش كه از آن ب
هاي مركزي و جنوبي ايران داراي آب و به عالوه به دليل اين كه بخش.هر چند كه راهي از پيش نبرد.داشت

هاي شمالي و تواند در تمركز جمعيت در بخشباشد، افزايش جمعيت و مهاجرت ميهواي گرم و كويري مي
زيرا جمعيت زياد نياز به انرژي، .ر و يا تجمع جمعيت در شهرهاي كالن ايران باعث ايجاد چالش شودغربي كشو

براي مثال افزايش جمعيت و مهاجرت به شهر تهران .دارد... فضاي جفرافياي مطلوب، بر آورده شدن نيازها و 
درصد از آلودگي هواي  ۸۰ا ت ۷۵براساس آمار داده شده .باعث افزايش استفاده از اتومبيل شخصي شده است

توان به كاهش ميانگين ضريب هوشي كودكان، از پيامدهاي آلودگي هوا مي.تهران مربوط به خودروهاست
اشاره كرد كه پيامدهاي منفي را بر روي جمعيت شهر تهران ... افزايش درصد سقط جنين، كاهش طول عمر و 

هديدات زيست محيطي طبيعي و انساني، در صورت ناديده هاي تحقيق، تبنابراين با توجه به يافته.گذاردمي
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 اين تهديدات مي.شوندگرفتن تهديدات، باعث ايجاد چالش و عاملي در بر هم زدن امنيت ملي ايران قلمداد مي
  .توانند، امنيت ملي و نظم عمومي جامعه را بر هم زده و كشور را با چالش مواجه كنند

  تشكر و قدرداني
از معاونت محترم پژوهشي دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات تهران به دليل حمايت  نويسندگان مقاله
  .نمايدمالي تشكر مي
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