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مراد کاویانی راد ،1زکیه آفتابی ،2حوا ولی زاده

ﭼﮑیﺪه
تغییر اقلیم در قالب نوع بارش ،میزان بارش و میزان تبخیر ،مکانهای مختلف جغرافیایی را در ابعاد
گوناگون خود تحت تاثیر قرار داده است .تغییر اقلیم در آن دست از مناطقی که در نواحی بیابانی و
نیمه بیابانی کره زمین قراگرفتهاند ،بیشترین پیامد را بر امنیت غذایی و امنیت زیست محیطی آنها
داشته است .واکاوی تاثیر تغییر اقلیم بر امنیت غذیی و در پی آن امنیت زیست محیطی در
شهرستان جیرفت کانون پژوهش حاضر است .مقاله حاضر که ماهیت کاربردی دارد ،بر این فرضیه
اصلی استوار است که تغییر اقلیم به ویژه کاهش بارش و افزایش تبخیر امنیت غذایی و امنیت
زیست محیطی این بخش از کشور را متأثر کرده است .روششناسی حاکم بر متن ،ماهیت
توصیفی -تحلیلی دارد .دادههای آن به روش کتابخانهای و میدانی گردآوری و با نرمافزار آماری R
و  Excelتحلیل شده است .نتیجه پژوهش نشان داد که تغییر اقلیم بر امنیت غذایی و امنیت
زیست محیطی این شهرستان ،تأثیر مثبت و معناداری داشته است.
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واژگان کلیﺪی :تغییر اقلیم ،امنیت ملی ،امنیت غذایی ،امنیت زیست محیطی و شهرستان
جیرفت.
مقﺪمه

امنیت در جایگاه یکی از بنیادترین نیازهای بشری گواه بر وجود یک رشته
زیرساختهای مادی و فرایندهای ادراکی است که در چهارچوب آنها فرد یا واحد ،خود را در
برابر هر گونه گزند مصون میپندارد .با این حال ،تعریف امنیت به فراخور وضعیت و
مصادیق زمانی و مکانی دست خوش دگرگونی و ناپایداری بوده است .در این میان ،امنیت
ملی که عمدتاً در پیوند با پاسداشت یکپارچی سرزمینی ،حفظ نظام اقتصادی و سیاسی،
حفظ ا ستقالل و حاکمیت کشور ،حفظ جان و مال مردم در برابر تهدید نظامی و مداخله
کشورهای دیگر تعریف می شد ،در برابر تهدیدهای نوپدیدی قرار گرفته است که از جنس
عوامل تهدید سنتی نیستند .در این میان ،تغییر اقلیم و بحرانهای زیست محیطی در حوزه
منابع آب و کشاورزی از کانونیترین مباحث امنیت ملی طی دو دهه اخیر بوده است.
بحرانهای یاد شده در کشورهایی که درصد باالیی از مردم به فعالیتهای کشاورزی مشغول
هستند و نیز آن دسته از مناطقی که روی نوار بیابانی کره زمین قرار دارند بازتابهای
گستردهتری بر فعالیتها و زیرساختهای امنیتی ،اقتصادی ،اجتماعی و محیط زیستی
داشته است .در این میان ،تهدید امنیت غذایی و در پی آن امنیت زیست محیطی به عنوان
برایند تغییر اقلیم در کانون توجه کارگزاران و پژوهشگران قرار گرفتهاست .امنیت غذایی
گواه بر وضعیتی است که طی آن مردم برای رشد ،توسعه و زندگی سالم و پویا به اندازه
کافی ،غذای امن و مغذی در دسترس داشته باشند ) . (FAO, 2014تامین امنیت غذایی
یکی از مهمترین نگرانیهای جهانی و یکی از محورهای اصلی سیاستگذاریها در مقیاس
ملی و جهانی است .عدم دسترسی مردم به غذای کافی ،سالم و امن به تنش خواهد انجامید
و میتواند ارزش های حیاتی و در نتیجه امنیت ملی یک کشور را به مخاطره اندازد .کشور
خشک و نیمه خشک ما نیز طی چند دهه اخیر برخاسته از تغییر اقلیم و کاهش بارش در
چنین راهی قرار گرفته است .دادهها و یافتهها نشان میدهند که تغییر اقلیم در برخی
مناطق به بروز تنش و درگی ری بین نواحی ،مردم و حاکمیت منجر شده است .با نگرش به
کاهش بارش ،افزایش میزان مصرف آب و ناکارامدی مدیریت منابع آب در کشور انتظار می-
رود تنش های یاد شده در آینده تداوم و گسترش داشته باشد .در این میان ،حوضه آبریز
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مرکزی به ویژه نواحی جنوبی ایران با چنین مسئلهای روبه رو است و در سالهای اخیر به
علت کاهش بارش در بخش تولید محصوالت غذایی با کمبود آب مواجه است ،به گونه ای
که امنیت غذایی و امنیت زیست محیطی این منطقه را متأثر کرده است .مقاله حاضر در
پی تبیین تاثیر تغییر اقلیم بر امنیت غذایی و امنیت زیست محیطی در شهرستان جیرفت
است .در راستای مسئله پژوهش فرضیه های زیر مطرح شده است:
تغییر اقلیم به ویژه کاهش بارش ،امنیت غذایی شهرستان جیرفت را متأثر کرده است. برای جبران کاهش آب در بخش کشاورزی که ناشی از تغییر اقلیم در شهرستانجیرفت می باشد ،میزان برداشت از آبهای زیر زمینی افزایش داشته است و در نتیجه امنیت
زیست محیطی منطقه به خطر افتاده است.

 .2داده ها و روش
 .2-1روش تحقیق

دادههای مقاله حاضر با روش کتابخانهای و میدانی گردآوری شده و با نرمافزار  Rو
 Excelمورد واکاوی آماری قرار گرفته است .روش شناسی حاکم بر متن مقاله ماهیت
توصیفی و تحلیلی دارد .شهرستان جیرفت واقع در جنوب استان کرمان جامعه مورد مطالعه
پژوهش است.

 .2-2بنیانهای مفهومی پژوهش
 .2-2-1امنیت ملی

از زمان پیدایش انسان تا کنون پیوندی ناگسستنی میان جوهر هستی او و جستجوی
امنیت وجود داشته است .امنیت از مهمترین دغهدغههای بشر بوده است .به دیگر سخن،
پیشینه مفهوم امنیت از مفهوم اجتماع و جامعه کهنتر است و آدمی حتی آنگاه که بر
هیبت و هویت اجتماعی درنیامده بود نیز به امنیت به چشم آشنای همیشه همراه
مینگریست .دانشواژه امنیت گواه بر نبود تهدید به ارزشهای نادر است .وضعیتی که در آن
ارزشهایی که از دید تصمیمسازان برای بقاء و بهزیستی جامعه حیاتی است ،مورد پشتیبانی
و تقویت قرار می گیرند .امنیت ،حفاظت در مقابل خطر (امنیت عینی) ،احساس ایمنی
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(امنیت ذهنی) و رهایی از تردید (اعتماد به دریافت های شخصی)است(بوزان.)22 :1331 ،
امنیت پدیدهای کیفی است که برحسب درجهبندیهای عمدتاً ذهنی قابل توصیف است و
آن را نبود تهدید و خطر تعریف میکنند( .)Engerer, 2009: 7درحالی که مفهوم امنیت
ثابت است ،محتوای جغرافیایی-سیاسی امنیت به فراخور وضعیت زمان و مکان تغییرمیکند
(مجتهدزاده .)131-132 :1311 ،مانند موقعیت و شناسههای ژئوپلیتیکی و جغرافیایی
کشور ،وضعیت جمعیتی کشور ،قدرت اقتصادی ،استقالل یا وابستگی کشور به بیرون از
مرزها ،سطح علمی و نبوغ دانشمندان ،درک و منش رهبران سیاسی ،فناوری ،سیاست
جهانی و غیره (حافظ نیا .)233 :1331 ،مفهوم امنیت در گذشته به حفاظت از مرز و
سرزمین از تهدیدات خارجی با استفاده از قدرت نظامی مربوط می شد( Abatudu,
 .) 2001:10در بررسی های جدیدابعاد متعددی به مفهوم امنیت افزوده شده و امنیت به
مفهومی چند بعدی مبدل گردیده است که از مباحث زیست محیطی و اقتصادی تا
تهدیدات نظامی را شامل می شود( .)Ross,2012:5سلطه گری همراه با تهدیدات غیر
نظامی شامل تخریب محیط زیست ،مهاجرت های اقتصادی و فقر مناقشات بر سر منابع،
افزایش مواد مخدر و ...مباحث جدیدی به مفهوم امنیت افزوده است( & jolly
 .) basuray,2007تحول مفهومی امنیت ،برآیند کوشش برای تبیین دگرگونیها در
پویش ها و متغیرهای امنیت در جهان عینی و در تعامل میان کنشگران است (صابراردکانی
و گلکاری .)361 :1311 ،به فراخور مرجع و مقیاس ،امنیت در بعد عینی گواه برنبود تهدید
نسبت به ارزشها ،منافع و اهداف و در بعد ذهنی ،امنیت ناظر بر نبود ترس از هجوم
(فیزیکی و غیر فیزیکی) به بنیانهای ملی (ارزشها ،منافع و اهداف) است (نوروزی:1312 ،
 .)111از منظر جغرافیایی امنیت در قالب در همتنیدگی مقیاسها قابل بررسی و واکاوی
است .بدین معنا که امروزه به واسطه جهانیشدن فناوری اطالعات و ارتباط و کروی شدن
اقتصاد ،گسترش پیوندها و ارتباطات متقابل سویه هایی فراتر از اندازه کشورها یافته است.
به گونهای که هر پیشامد و رویدادی در هر جایی از کره زمین رخ دهد نمیتواند محلی و
کماهمیت پنداشته شود .زیرا درهمتنیدگیهای یاد شده این توانایی را دارند که دیگر
مقیاسها(محلی ،ناحیهای ،ملی ،منطقهای و جهانی) را متأثر کند .مفهوم امنیت برای یک
کشور عبارت است از داشتن یا به دست آوردن اطمینان نسبت به سالمت موجودیت و
مایملک ،نسبت به اعتبار و موقعیت و نسبت به همه آنچه زیرچتر منافع ملی قرارمیگیرد؛
شرایطی که در آن منافع ملی و ارزشهای داخلی یک ملت از گزند خطرها و تهدیدهای
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داخلی و خارجی دور نگاه داشته شود .به دیگر سخن ،توان جامعه در حفظ و پیگیری منافع
ملی و بهرهگیری از فرهنگ و ارزش های داخلی به دور از تهدیدهای داخلی و خارجی را
امنیت ملی میگویند .امنیت ملی با پاسداری از اصول بنیادین با چهار پدیده حفظ جان
مردم ،حفظ تمامیت ارضی ،حفظ نظام اقتصادی و سیاسی و حفظ استقالل و حاکمیت
کشور جوهره امنیت ملی یک کشور را تشکیل میدهند .به هر حال امنیت ملی یعنی
دستیابی به وضعیتی که به یک کشور امکان میدهد از تهدیدهای بالقوه یا بالفعل خارجی و
نفوذ سیاسی و اقتصادی بیگانه در امان باشد و در راه پیشبرد امر توسعه اقتصادی ،اجتماعی
و انسانی و تامین وحدت و موجودیت کشور و رفاه همگان به دور از مداخله بیگانه گام
بردارد (نقیب زاده .)12 :1332 ،با توجه به حساسیت و گستردگی تعریف امنیت ملی،
پژوهشگران این حوزه ابعاد نظامی ،اقتصادی ،سیاسی و زیست محیطی برای آن
برشمردهاند.
.2-2-2امنیت زیست محیطی

پس از جنگ سرد ،محیط زیست به کانون اصلی نگرانیها و دلیل بالقوه کشمکشهای
سیاسی تبدیل شد ) .(Dalby, 2003: 5073-5079محیط زیست با جستارهای توسعه و
امنیت واحدهای سیاسی نسبت مستقیم دارد ،به گونهای که هر گونه آشفتگی در کارکرد
عناصر سازنده زیست بومها و زیستکره ،بقا و مدنیت بشر را تهدید میکند .از آنجا که
کارکرد بخشهای مختلف زیستکره در هم تنیده و مرتبط هستند ،طی چند دهه گذشته
گزارههایی همانند «کشمکش بر سر منابع طبیعی»« ،کمبود منابع»و «نگرانی از پیامدهای
اجتماعی و سیاسی طبیعی»« ،فروسایی محیطی»«،گرمایش جهانی آنها » و «تغییر اقلیم»
کانون ادبیات سیاست و امنیت زیست محیطیِ جهان بودهاند .طی این چند دهه در نتیجه
فزایندگی مداخله بهرهکشانه انسان از بنیادهای زیستی و تشدید فقر ،مسائلی مانند گرمایش
جهانی و فروسایی محیطی روند شتابانی یافته به گونهای که امنیتِ آینده بشر را مبهم کرده
است .با این حال ،میزان اثرپذیری افراد و واحدهای سیاسی از مخاطرات محیطی (انسانی و
طبیعی) همسان نیست حتی گاه منافع برخی از آنها در تشدید بحرانهای زیست محیطی
همچون گرمایش جهانی ،تغییر اقلیمِ جهانی و نابودی سازمایههای زیستکره در دیگر
بخشهای کره زمین است اما عموم پیشبینیها گویای آن هستند که پیامد بحرانهای
زیست محیطی ،جهانی است و دیر یا زود زیست و بقاء کشورها و انسانها را تهدید میکند(
.) Glenn&etc,1998:33بر این پایه ،پیامدهای بینالمللی فروسایی محیط زیست در
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بازنگری جستار امنیت جایگاه ویژهای یافتند(  .)Dalby,2002: 133بر پایه نظریه «چرخه
تخریب محیط زیست» دگردیسی و تخریب هر یک از بخش های محیط زیست به صورت
زنجیرهای زمینه بروز دیگر پیامدهای ناگوار زیستی و اجتماعی را فراهم میکند زیرا:
تخریب محیط زیست باعث تهیسازی سرمایهها میشود.
تهیسازی سرمایهها معادل نابودی فضای عملیاتی کره زمین است.
نابودی فضای عملیاتی باعث فقرزایی ،کمبود منابع و در نهایت روند نزولی ابعاد انسانی،
اقتصادی و اجتماعی توسعه و نابودی محیط زیست میشود.
وجود این چرخه به نارضایتی مردم می انجامد.
نارضایتی مردم سبب بروز اختالل در کسب و کار ،اقتصاد و اجتماع میشود (برارپور
)121-127 :1387

 .3-2-2امنیت غذایی

پیشینه نگرانی درباره امنیت غذایی به همایش غذا و کشاورزی به سال  1113باز
میگردد .در این کنفرانس،مفهوم تأمین غذای امن ،کافی و مناسب برای همه مطرح شد،
مفهومی که در پی آن در مقیاس بینالمللی نمود یافت.گام بعدی ،راهاندازی سازمانهای
دوجانبه توسط کشورهای کمککننده ای مانند ایاالت متحده آمریکا و کانادا در دهه 1121
بود که از این راه مازاد محصوالت کشاورزی از طریق دریا به کشورهایی فرستاده میشد که
به آن محصول نیاز داشتند ) .(Napoli, 2011: 7در دهه  ،1131زمانی کل مسئله ،امنیت
غذا و تامین آن بود که در مجموعهای از بحرانهای غذا و آغاز قحطی و خشکسالی ریشه
داشت و وعده انقالب سبز برای پیشگیری از آن تنها امید مردم بود .تمرکز اصلی بر
تضمین دسترسی به غذا و کوشش برای تضمین بهای ثابت در مقیاس ملی و بینالمللی از
راه افزایش تولید مواد غذایی و استفاده از مازاد آنها بود .این رویکرد به تعریف امنیت غذا
در  1131انجامید :دسترسی کافی جهان به غذا در هر زمان ،تامین مواد غذایی برای حفظ
توسعه ثابت مصرف غذا و جبران نوسان در تولید و بهای آن ).(United Nation, 1975
زمانی-که کتاب امارتیا سن با عنوان فقر ،قحطی و خشکسالی در سال  1111منتشر شد،
این تعریف بیش از پیش گسترش یافت .کتاب او این نکته را آشکار کرد که در گرسنگی
اغلب به جای مسئله رنج کشیدن ،موضوع دسترسی به غذا مطرح میشود زیرا غذا موجود
نیست و در چنین حالتی نظریه حق غذا مطرح میشود :گرسنگی مشخصه افرادی است که
22

تبین نسبت امنیت غذایی و امنیت زیست محیطی / ...کاویانی راد ،آفتابی ،ولی زاده

غذای کافی برای خوردن ندارند .گرسنگی ویژگی این مسئله نیست که غذای کافی برای
خوردن وجود ندارد ) .(Sen, 1981پیامد و بازتاب این مساله سبب شد تا موضوع کلی
امنیت غذا از قلمرو کشاورزی خارج شود و در بافت گستردهتر فقر و توسعهنیافتگی جای
گیرد .این سبب شد تا  FAOدر  ،1113عامل دسترسی به این محصوالت و ثبات بهای آنها
را نیز افزوه شود :هدف نهایی امنیت غذای جهانی باید تضمین این مورد باشد که همه مردم
در هر زمانی به غذاهای اصلی و مورد نیازشان دسترسی فیزیکی و اقتصادی داشته باشند».
به طور کلی ،امنیت غذا سه هدف خاص را دنبال میکند،تضمین محصول و تأمین غذای
کافی؛ به حداکثر رساندن ثبات در جریان تامین غذا و امنیت دسترسی به منابع موجود
توسط افرادی که به آنها نیاز دارند ) .(FAO, 1983در  1116و انتشار گزارش بانک
جهانی درباره فقر و گرسنگی مؤلفه زمان در تصویر امنیت غذا ظاهر شد .با بهرهگیری از
تعریف پیشین از موقعیتی که در آن نبود غذا ویژگی غالب است و تعریف دوم که کمبود
موجود را توضیح میدهد ،میتوان امنیت غذا را به عنوان مزمن یا زودگذر دستهبندی کرد.
امنیت غذای مزمن اساساٌ یعنی ریسک قحطی باال است و الزم است تا این ریسک برطرف
شود ،که معنای آن مطرح شدن ایده دسترسی همه مردم به غذای کافی در هر زمان برای
زندگی سالم و پویاست .مؤلفه دیگر در تعریف امنیت غذا به کیفیت واقعی و نوع غذای
تأمین شده و این پیش شرط ارتباط دارد که غذا نباید صرفا نیاز به پروتئین -انرژی را
برآورده کند بلکه باید تعادل تغذیه ای مورد نیاز برای زندگی سالم و پویا را نیز فراهم کند.
افزون بر این ،هنگام بررسی تعریف امنیت غذا ،شناخت اولویتها ،عادات سنتی و انواع غذای
قابل پذیرش از لحاظ اجتماعی نیز در نظر گرفته شد .تعریف نشست جهانی غذا در سال
 1116این جنبهها را در بر میگرفت :دسترسی به غذای کافی ،امن و مغذی که نیازهای
روزانه و اولویت های غذایی برای زندگی سالم و پویا را برآورد .بر این پایه ،امنیت غذا چهار
ستون دارد :امکان دسترسی ،موجود بودن ،بهرهمندی و ثبات .به طور کلی موجود نبودن
غذا ،عدم دسترسی ،استفاده نامناسب و عدم ثبات در یک دوره زمانی خاص عواملی هستند

که به موقعیت امنیت غذا میانجامد ).(N, 2011: 8-9

 4-2-2تغییر اقلیم

در حوزه امنیت زیس ت محیطی واکاوی عوامل و پیامدهای تغییر اقلیم بیشتر توجه
پژوهشگران را به خود معطوف داشته است .تغییر اقلیم گواه بر تغییرات رفتار آب و هوایی

دگرگونی ها و مخاطرات آب و هوایی

یک منطقه نسبت به رفتاری که در طی یک بازه زمانی بلند مدت از اطالعات ثبت شده در
آن منطقه مورد انتظار است (منصوری و همکاران .)1111 :1316 ،آب و هوا بیشتر توسط
انرژی تابشی خورشید اداره میشود .تغییر آب و هوا با مسئله وجود گازهای گلخانهای گره
خورده است .بخش بیشتر آب و هوای کرۀ زمین به دلیل وجود گازهای گلخانهای که به
طور طبیعی در هواسپهر واقع شدهاند این گازها با نگهداشت حرارت مانع از خروج انرژی
گرمایی دریافتی از خورشید میشوند که نتیجه آن افزایش دمای زمین است .پیامدهای
گرمایش زمین در قالب ذوب یخچالهای طبیعی در قطبهای زمین و تهدید منابع آب
شیرین و باال آمدن سطح آب دریاها ،تغییر در الگوی بارش ،توسعه بیابان در مناطق
گرمسیری ،تغییر در شدت و تناوب پیشامدهای اقلیمی ،اسیدی شدن اقیانوسها ،نابودی
گونهها به ویژه در اقیانوسها و دریاها و  ...نمود مییابد .این دگرگونیها خود زمینهای برای
تهدید امنیت افراد و واحدهای سیاسی است که از آن میان میتوان به تهدید سازهها و
ساکنان کرانههای آبی ،رویداد سیل یا خشکسالی به ویژه در مناطقی با پوشش جنگلی
تخریب شده ،تهدید امنیت غذایی برخاسته از کمبود مواد غذایی و آب اشاره کرد (کاویانی-
راد .)13 :1311 ،اگر روند تغییرات اقلیمی به صورت کنونی تداوم یابد همه زیستبومهای
زیستکره متأثر خواهند شد و الگوهای مختلف اقتصادی و معیشتی که طی هزارهها و سدهها
در همراهی با نظام تولیدات غذایی شکل گرفتهاند دگرگون میشوند و ساختار جوامع دچار
آشفتگی خواهد شد .احتماال این تأثیرات مستقیم بیشتر آن دسته از کشورهایی را متأثر
میکند که در برخورد با آن کمترین توانایی را دارند و موجب میشوند آن کشورها از نظر
مصائب انسانی و بروز بیثباتی ،ورشکستگی دولت یا منازعه در سطح باالترین احتمال قرار
گیرند (دفتر نخست وزیری بریتانیا .)31 :1311 ،پیامدهای تغییرات آب و هوایی در قالب
کشمکش در مناطق مختلف جهان ظاهر شده که نتیجۀ آن کاهش گستره کشتزارها،
کمبود فزآینده آب ،کاهش ذخایر ماهی و مواد غذایی ،افزایش سیل و خشکسالی درازمدت
جهان بوده است .تغییرات آب و هوا به تغییر الگوی بارش و کاهش  21تا  31درصدی
دسترسی به آب شیرین در مناطق خاصی انجامیدهاست .با گسترش این وضعیت ،کشاورزی
درگیر کاهش بهرهوری میش ود که برآیند آن ناامنی غذایی و افزایش ناپایدار بهای مواد
خوراکی در سراسر جهان است .به طور خاص کمبود آب ،زمینه بروز ناآرامیهای داخلی را
فراهم میکند که این وضعیت حتی میتواند اقتصادهای قوی را نیز آسیبپذیر کند.
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نمودار شماره( :)1تأثیر تغییر اقلیم بر امنیت غذایی .ترسیم :نویسنﺪگان
جﺪول شماره( :)1نسبت عوامل ناامنی انسانی با تغییر اقلیم
))Adger ,2007:14
عوامل
بروز تعارض
آسیبپذ
یری معیشت

فقر

دولت
ضعیف
مهاجرت

Barnett and

فرآیندهایی که تغییر اقلیم آنها را تشدید می کند
تغییر اقلیم ممکن است موجب فشار گسترده بر کشاورزی ،مناطق ساحلی ،بروز بیماریهای حاد
و دشواری دسترسی به آب است که پیامدهای معیشتی آن موجب افزایش آسیبپذیری مردم شود .در
بخش هایی که جمعیت وابستگی باالیی به منابع طبیعی دارد و از منظر محیطی و اجتماعی ،موقعیت
حاشیهای دارند ،فشارها ،حساسیتها و واکنشها شدیدتر خواهد بود.برخی از پیامدهای تغییر اقلیم
دیرپا (همانند کاهش تولید زمینهای کشاورزی) و برخی گذرا (سیالبها) هستند.
بر اثر تمایزات فضاییِ برخاسته از فشارهای اقلیمی و حساسیتهای مکانی ،مقوله فقر(به ویژه
محرومیت نسبی) ،نمودهای متفاوتی دارد .تغییر اقلیم ممکن است از طریق نابودی زمینههای
دسترسی به سرمایه طبیعی ،مستقیماً به تشدید فقر مطلق،نسبی و گذرا بیانجامد .همچنین ،با
متأثرکردن بخش منابع و دولت ،به طور غیر مستقیم ،سبب تشدید فقر شود .فشارهای ناشی از تغییر
اقلیم بر دامنه آسیبپذیری برخاسته از فرایندهای سیاسی و اقتصادی میافزاید.
فشارهای ناشی از تغییر اقلیم احتماالً سبب افزایش هزینه دسترسی به زیرساختهای عمومی
مانند منابع آب ،خدماتی همچون آموزش و پرورش و کاهش درآمدهای دولت میشود .از این رو،
تغییر اقلیم ممکن است سبب کاهش توانایی دولت در ایجاد فرصتها و ظرفیتها برای افراد شود
مهاجرت واکنش کسانی است که معیشتشان بر اثر تغییرات اقلیم نابود شده و ناگزیر از تصمیم
به مهاجرت هستند .در عین حال ،ممکن است زمینه تشدید جنبش های(اعتراضی) مردم در جوامع
میزبان شود.
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بر این اساس ،امنیت زیستمحیطی که برآیند مطالعات امنیت انسانی و تهدیدات
زیست محیطی است ناظر بر حفاظت از افراد در برابر تهدیدها و نابسامانیهای کوتاه یا بلند
مدت با خاستگاه طبیعی یا انسانی است که به فروسایی محیط زیست میانجامد www
).).consilium .europa .eu
 3-2محﺪوده مورد مطالعه

شهرستان جیرفت در جنوب استان کرمان و جنوب کشور ایران واقع شده است .بر
گرفته از موقعیت جغرافیایی ،این شهرستان تنوع آب و هوایی و سرزمینی باالیی دارد .این
شهرستان دارای سه اقلیم متفاوت گرم و مرطوب ،سرد کوهستانی و معتدل کوهستانی
است .به طوری که پایین ترین دمای ثبت شده مربوط به فصل زمستان در شهر سربیزن در
حدود  -31درجه است و باالترین دمای ثبت شده باالی  +21درجه در فصل تابستان و
مربوط به مرکز شهرستان است .محدوده پژوهش ،پنج مرکز شهری ،چهار بخش11 ،
دهستان و  1221ابادی را با مساحت  13311کیلومتر مربع شامل می شود.

نقشه شماره( :)1محﺪوده مورد مطالعه
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 . 1-3-2شناسه های جمعیتی شهرستان جیرفت
جﺪول شماره(:)2شناسه های جمعیتی محﺪوده مورد مطالعه
شهرستان

مساحت

جمعیت

جیرفت

13311

311121

نرخ رشد
(درصد)

تراکم

شهرنشینی
(درصد)

152

2253

2252

روستانشینی
(درصد)
1252

دهستان

بخش
1

11

منبع :مرکز آمار ایران1316،
 .2-3-2شاخصه های اقتصادی شهرستان جیرفت
جدول شماره( :)3شاخص های اقتصادی منطقه مورد مطالعه  ،منبع مرکز آمار ایران:
1311،1312،1316
نرخ بیکاری
(درصد)

نرخ مشارکت
اقتصادی(درصد)

درامد
خانوار(هزار ریال)

قدرت
پسانداز
خانوار(درصد)

سهم شهرستان
در تولید ناخالص
کشور

نسبت اشتغال

کل کشور

1253

1253

111136

115212

111

3352

جیرفت

31

32516

322112

152

152

3152

-3نتایج و یافته های تحقیق
 .3-1وضعیت اقلیمی محﺪوده مورد مطالعه
جﺪول شماره (:)4وضعیت اقلیمی محﺪوده مورد مطالعه
1312

1312

1311

1312

1316

میزان بارشMM

21251

112

11352

11252

2352

تبخیرMM

333151

333152

311152

313152

321151

جدول شماره ( ) 1وضعیت اقلیمی محدوده مورد مطالعه را در دو پارامتر اندازه بارش و
تبخیر سالیانه نشان می دهد .با نگاه به جدول ،مشاهده میشود که از سال  1312تا سال
(1316محدوده زمانی مورد مطالعه) میزان بارش در شهرستان جیرفت کاهش شدیدی یافته
است .از طرف دیگر با کاهش بارش میزان دما افزایش داشته است.
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 .3-2منابع آبی مورد استفاده برای کشاورزی در محﺪوده مورد مطالعه

جدول شماره ( ) 2میزان آب استفاده شده برای مصارف کشاوزی در شهرستان جیرفت
را نشان میدهد .با توجه به جدول شماره  ( 1کاهش میزان بارش و افزایش دما) و جدول
شماره  2مشاهده می شود ،که هر سال با کمتر شدن میزان بارش ،آب استفاده شده از
ذخایر ابی در منطقه مورد مطالعه برای مصارف کشاورزی افزایش یافته است.
به گونهای که با کاهش بارش ،آب ورودی به سد جیرفت 1که به عنوان فراهمکننده
اصلی آب کشاورزی در منطقه جنوب استان می باشد ،کاهش یافته است و در برابر کاهش
آب ورودی به سد جیرفت هر سال آب خروجی از سد جیرفت برای مصارف کشاورزی
افزایش یافته است .از دیگر سو ،با کاهش بارش  ،آب استفاده شده در بخش کشاورزی از
آب های زیرزمینی از سال  1312تا  1316افزایش داشتهاست.
جﺪول شماره(:)5آبهای استفاده شﺪه برای مصاف کشاورزی
آب زیرزمینی2برای
مصرف کشاورزی
MMM
میزان آب ورودی به سد
جیرفت MCM
میزان آب خروجی سد
جیرفت مصارف
کشاورزی

1332

1333

1334

1335

1331

151

151

2

252

256

1115223

1615131

1115136

115133

315131

21512

225311

215212

615132

615112

1

سد جیرفت پنجمین سد بتونی کشور است که واقع در  11کیلومتری شمال غربی شهر جیرفت ،در محلی معروف به
تنگ نراب بر روی هلیل رود احداث شده است .ارتفاع ان  131متر ،طول تاج آن  221متر و گنجایش کل مخزن ان
 131میلیون متر مکعب است.
دریاچه سد جیرفت به مساحت تقریبی  121111مترمربع حدود  11211هکتار از زمینهای کشاورزی شهرستان را
ابیاری میکند و در کشاورزی منطقه نقش بسزایی دارد.
2

.آبهای زیرزمینی منطقه شامل  21211حلقه چاه های عمیق و نیمه عمیق( که شامل  1111دهنه مجاز و 12211

غیر مجاز و فاقد پروانه بهره برداری) 631 ،رشته قنات و  121دهنه چشمه سار می باشد(.رستگاری.)16 :1313 ،البته
به این میزان باید چاه های غیر مجاز هم اضافه نمود که میزان انها هر سال در حال افزایش است.
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 .3-3میزان تولیﺪات کشاورزی1در محﺪوده مورد مطالعه

جدول شماره( )6نشان دهنده میزان تولیدات کشاورزی منطقه در باه زمانی مورد
مطالعه است  .با نگرش به جدول شماره  1و جدول شماره  6مشاهده میشود که هر سال
با کاهش میزان بارش ،مقدار تولیدات کشاورزی به غیر از محصوالت باغی خشکی پسند در
این منطقه کاهش یافته است.
.3-4تجزیه و تحلیل دادههای تحقیق
 .3-4-1تجزی ه و تحلیل داده های مربوط به نسبت بین تغییر اقلیم و امنیت غذایی

داده های این تحقیق برای بررسی نسبت بین تغییر اقلیم و امنیت غذایی در نرم افزار
آماری  Rمورد تجزیه واریانس قرار گرفتند .نتایج تجزیه و تحلیل واریانس نشان داد:
جﺪول ( :)1میزان تولیﺪات کشاورزی

شمار دام
میزان
زراعی

2

محصوالت

1323516

13265116

161153

163152

111251

2612161

2312111

2312611

2311111

2616321

3

میزان محصوالت
باغی(رطوبت پسند)
میزان
محصوالت
باغی(خشکی
2
پسند)

1

سال 1312

سال1313

سال1311

سال1312

سال1316

22112152

326623153

33116151

31111151

31613152

1

11213152

21116152

23111151

312311

31312651

اطالعات جمع آوری شده از جهاد کشاورزی شهرستان جیرفت می باشد که کل شهرستانهای جنوبی استان کرمان را
پوشش میدهد .البته الزم به بیان است که قطب کشاورزی جنوب استان کرمان شهرستان جیرفت است.
 2واحد هزار راس  ،هزار نفر می باشد .و شامل انواع دام سبک و سنگین می باشد.
 3واحد تن می باشد و شامل غالت ،حبوبات  ،محصوالت صنعتی و دانه های روغنی ،گیاهان علوفه ای(شبدر ،یونجه
و ،)..محصوالت جالیزی و سبزیجات است
 1واحد تن است و شامل میوه های سردسیری(سیب ،گالبی ،گیالس و  ،)..محصوالت گرمسیری و نیمه گرمسیری و
مرکبات است.
 2واحد تن است و شامل انواخ خرما و میوه های خشک 1بادام ،پکان ،پسته و )..می باشد.
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فرضیه اول :تغییر اقلیم به ویژه کاهش بارش ،امنیت غذایی شهرستان جیرفت را متأثر
کرده است ،با سطح معنی داری 11درصد تأیید شد .نتایج در جدول زیر (جدول شماره )3
نمایش داده شده است.
جدول شماره ( )3خروجی تجزیه واریانس نرم افزار آماری  Rبرای داده های وارد شده
مربوط به فرضیه اول در این نرم افزار آماری است .در این جدول ) Pr (>Fسطح معنی
داری را مینمایاند .و مقدار آن توسط نرم افزار  Rبرای فرضیه اول *** <2e-16محاسبه
شده است (.مقدار عددی  <2e-16برابر با  151111111111111112می باشد).
در نرم افزار آماری  Rاگر مقدار ) Pr (>Fکوچکتر از  1511باشد فرضیه با سطح معنی
داری  11درصد تأیید میشود اگر این مقدار کوچکتر از  1512باشد فرضیه با سطح معنی
داری  12درصد تأئید میشود ،اگر این مقداربزرگتر از  1512باشد به معنای رد فرضیه
است.بنابراین  1511111111111111112کمتر از  1511است و فرضیه با سطح معناداری
 11درصد تایید میشود .الزم به بیان است در نرم افزار آماری  ،Rعالمت *** نشان دهنده
تایید فرضیه با سطح معنی داری  11درصد میباشد.
جﺪول شماره(:)7نتایج تجزیه واریانس تاثیر اقلیم بر امنیت غذایی در نرم افزارR
Pr (>F)1
***<2e-16

F
value2
1793

Mean sq3

SUM sq1

6.570e+12

2.628e +13

D
2

R
4

نمودار شماره  2نشان دهنده همبستگی بین تغییر اقلیم و امنیت غذایی در نرم افزار
آماری  Rمی باشد .همان گونه که مشاهده میشود همبستگی مثبت(ناقص)است.
برای بررسی بیشتر نسبت بین تغییر اقلیم و امنیت غذایی در شهرستان جیرفت ،نسبت
هر کدام از میزان تولیدات کشاورزی (مندرج در جدول  )6با تغییر اقیم( مندرج در جدول

1

.احتمال معنی داری
2
 .مقدار F
3
.میانگین مربعات
1
.مجموع مربعات
2
.درجه آزادی

02

تبین نسبت امنیت غذایی و امنیت زیست محیطی / ...کاویانی راد ،آفتابی ،ولی زاده

شماره  )1در نرم افزار آماری  Rمورد مقایسه میانگین آزمون توکی قرار گرفت .نتایج آن در
جدول زیر آمده است.

نمودار(:)2نمودار همبستگی نسبت تغییراقلیم بر امنیت غذایی

جﺪول شماره(: )8جﺪول مقایسه میانگین آزمون توکی

1

P vaiue2

diff3

*0.0000084

266641.280

نسبت تغییر اقلیم با تعداد دامها در محدوده
مورد مطالعه.

368915.180

نسبت تغییر اقلیم با محصوالت باغی رطوبت
پسند در محدوده مورد مطالعه

1233.641

نسبت تغییر اقلیم با محصوالت باغی خشکی
پسند در محدوده مورد مطالعه

2696949.88

نسبت تغییر اقلیم با محصوالت زراعی در
محدوده مورد مطالعه

*
*0.0000001
*
0.9999997
*0.0000000
*

0

1

.TUKey
2

.سطح معنی داری
3
.اختالف میانگین
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جدول شماره ()1خروجی مقایسه میانگین آزمون توکی در نرم افزار آماری  Rبرای
داده های مربوط به نسبت تغییر اقلیم بر امنیت غذایی است .در جدول باال  P vaiueنشان
دهنده سطح معنی داری است و مقدار آن توسط نرم افزار  Rبرای نسبت بین میزان شمار
دام ،میزان محصوالت زراعی ،میزان محصوالت باغی رطوبت پسند و محصوالت باغی
خشکی پسند و از طرف دیگر میزان بارش و تبخیر محاسبه شده است.
اگر  P vaiueمحاسبه شده توسط نرم افزار آماری  Rکمتر از  1511باشد به معنی تایید
نسبت بین متغیرها با سطح معنی داری  11درصداست.اگر عدد محاسبه شده کمتر از 1512
باشد ،نسبت بین متغیرها با سطح معنی داری  12درصد قابل تأیید است و اگر کمتر از
 1512باشد ،نسبت بین متغیرها رد می شود .بنابراین با توجه به جدول باال :
مقدار محاسبه شده برای نسبت بین تغییر اقلیم و تعداد دامها  151111111است که
کمتر از  1511است و این نسبت با سطح معنی داری 11درصد تأیید میشود.
مقدار محاسبه شده برای نسیت بین تغییر اقلیم و محصوالت باغی رطوبت پسند
 151111111است که کمتر از  1511است و این نسبت با سطح معنی داری  11درصد
تأیید میشود.
مقدار محاسبه شده برای نسبت بین تغییر اقلیم و محصوالت زراعی 1511111111
است که کمتر از  1511است و این نسبت با سطح معنی داری 11درصد تأیید میشود.
و مقدار محاسبه شده برای نسبت بین تغییر اقلیم و محصوالت خشکی
پسند151111113است که این عدد بیشتر از  1512است ،بنابراین نسبت رد میشود.
 3-4-2تجزیه و تحلیل داده های مربوط به نسبت بین تغییر اقلیم و امنیت زیست
محیطی

برای بررسی نسبت بین تغییر اقلیم و امنیت زیست محیطی ابتدا روند بارش در نرم
افزار  Excelمحاسبه گردید ،نتایج در جدول شماره  1قابل مشاهده است.
جﺪول شماره ( :)3رونﺪ بارش
Test

Q

N

s
-23

-6

2

02

Last
year
1316

Frist
year
1312
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همان گونه که مشاهده می نمایید ،روند بارش منفی می باشد .از طرف دیگر روند
برداشت اب های زیرزمینی برای مصارف کشاورزی مثبت است.
در نتیجه می توان بیان نمود با کاهش بارش ،میزان برداشت ابهای زیرزمینی افزایش
یافته است و این موضوع امنیت زیست محیطی را در این منطقه به خطر انداخته است.
نتیجه گیری

تغییر اقلیم در قالب دگرگونی الگوی بارش ،نوع بارش و میزان تبخیر امنیت غذایی و
امنیت زیست محیطی را در بسیاری از کشورهای جهان دستخوش آشفتگی کردهاست .این
شناسه در کشورهایی که بر روی نوار بیابانی جهان قرار دارند ،نمود بیشتری یافته است.
برای بررسی این موضوع (تاثیر تغییر اقلیم بر امنیت غذایی و در پی آن امنیت زیست
محیطی ) شهرستان جیرفت مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت .برای نشان دادن تغییر اقلیم
از داده های مربوط به میزان بارش باران و میزان تبخیر طی سالهای  1312-1316در این
شهرستان استفاده شد .برای نشان دادن امنیت غذایی ،داده های مربوط به تعداد دامها،
میزان محصوالت زراعی ،محصوالت باغی(رطوبت پسند و خشکی پسند) مورد توجه واقع
شد .داده های جمع آوری شده در نرم افزار Rمورد تجزیه و تحلیل واریانس قرار گرفتند.
نتایج تجزیه و تحلیل واریانس برای نسبت بین تغییر اقلیم و امنیت غذایی  ،با سطح معنی
داری  11درصد تایید شد .و برای بررسی نسبت بین تغییر اقلیم و امنیت زیست محیطی
دا ده های مربوط به میزان بارش و میزان برداشت ابهای زیرزمینی در نرم افزار  excelمورد
بررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد که در محدوده زمانی مورد مطالعه میزان بارش روند
منفی داشته است و میزان برداشت ابهای زیرزمینی روند مثبت داشته است .در نتیجهمی
توان گفت با کاهش باراش میزان برداشت ابهای زیرزمینی افزایش داشته است و این موضوع
امنیت زیست محیطی این منطقه را با تهدید روبرو کرده است.
منابع
 .1احمدی ،کریم و دیگران ( ،)1312آمارنامه کشاورزی سال زراعی . 1311-1312تهران
.انشارات وزارت جهادکشاورزی معاونت برنامه ریزی و اقتصادی،مرکز فناوری اطالعات و
ارتباطات .
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.2

.3

.1

.2

.6

.3
.1
.1
.11
.11
.12

.13

احمدی ،کریم و دیگران ( ،)1313آمارنامه کشاورزی سال زراعی . 1312-1313تهران
.انشارات وزارت جهادکشاورزی معاونت برنامه ریزی و اقتصادی،مرکز فناوری اطالعات و
ارتباطات .
احمدی ،کریم و دیگران ( ،)1311آمارنامه کشاورزی سال زراعی . 1313-1311تهران
.انشارات وزارت جهادکشاورزی معاونت برنامه ریزی و اقتصادی،مرکز فناوری اطالعات و
ارتباطات .
احمدی ،کریم و دیگران ( ،)1312آمارنامه کشاورزی سال زراعی . 1311-1312تهران
.انشارات وزارت جهادکشاورزی معاونت برنامه ریزی و اقتصادی،مرکز فناوری اطالعات و
ارتباطات .
احمدی ،کریم و دیگران ( ،)1312آمارنامه کشاورزی سال زراعی . 1312-1316تهران
.انشارات وزارت جهادکشاورزی معاونت برنامه ریزی و اقتصادی،مرکز فناوری اطالعات و
ارتباطات .
احمدی ،کریم و دیگران ( ،)1316آمارنامه کشاورزی سال زراعی . 1316-1313تهران
.انشار ات وزارت جهادکشاورزی معاونت برنامه ریزی و اقتصادی،مرکز فناوری اطالعات و
ارتباطات .
برارپور ،کوروش ( ،)1313بررسی علل و پیامدهای وقوع چرخه تخریب محیط زیست در
کالردشت .فصلنامه محیطشناسی ،شماره .12
بوزان ،باری ( ،)1331مردم ،دولتها و هراس ،ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی.
تهران :پژوهشکده مطالعات راهبردی.
حافظ نیا ،محمدرضا ( ،)1331الگوی مناسب برای نظام بینالملل .فصلنامه دانشور ،سال
هفتم ،شماره .22
دفتر نخست وزیری بریتانیا ( ،)1311استراتژی امنیت ملی بریتانیا ،ترجمه محمد
جمشیدی ،چاپ اول ،انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.
شرکت سهامی مدیریت منابع آب ایران ،دفتر بهره برداری و نگهداری از سدها  ،سیستم
اطالعات سدهای مخزنی در حال بهره برداری )(http://dams.wrm.ir
صابراردکانی ،مهرداد و غالمحسین گلکاری ( ،)1313بررسی نطریههای و راهکارهای
برقراری امنیت در جهان سوم ،پژوهشنامه تاریخ ،سیاست و رسانه ،1313 ،سال اول،
شماره دوم.
کاویانیراد ،مراد ( ،)1311امنیت زیست محیطی از منظر ژئوپلیتیک ،فصلنامه تحقیقات
کاربردی علوم جغرافیایی ،شماره .23
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