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Abstract 
Environment is one of the main pillars of sustainable development. In this regard, 

efforts are being made to adjust the development process in such a way that the natural 

system does not lose its dynamism and balance while maximizing economic activities. 

The facts around us show that the planet is undergoing an environmental crisis. 

Depletion of forests, air and water pollution, global warming and climate change, 

rising seas, accumulation of urban and industrial waste and depletion of resources, 

destruction of pastures, reduction of biodiversity, destruction of the ozone layer, are all 

examples of environmental crises. One of the most important environmental crises in 

arid and semi-arid areas is the devastating phenomenon of desertification and wind 

erosion, which the occurrence of dust storms and the motion of the fine dusts are the 

consequences of it. In recent years, dust storms in the Middle East, especially from the 

origins of Saudi Arabia deserts and Iraq, have had a lot of harmful effects on Iran, 

whose scope has grown to major cities. The extent of the damage of this phenomenon 

was not limited to the threat of agricultural and industrial land, but rather to the 

disruption of citizens' normal lives. It has clearly become a serious environmental 

threat with economic, political and security implications, and has led to the reaction of 

public opinion. The purpose of this study is to investigate the effects of environmental 

factors and especially the fine dusts as a geopolitical phenomenon on national security 

and tension between countries. Therefore, it has been attempted to show that, given the 

origin of the fine dusts, which are mostly from Iraq, and their harmful effects and 

consequences for most of the regions of the southwestern part of Iran in recent years. 

This issue can in the future be a serious threat to national security, and will ultimately 

led to the hostility of relationship between Iran and Iraq. The present study focuses on 

the Hammer Dixon environmental approach to explain the potential causes of conflict 

between Iran and Iraq based on the issue of environmental pollution. 
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 و عراق بین ایران آتی یها تنشدر ایجاد  محیطی زیستنقش عناصر 

 1زینب شریفی

 2کاظمیمسعود اخوان 

 3صادقی نیالد شمسسید 

 4نتظریمبهرام 

 چکیده
فرسایش بادی  و زایی ب بیابانمخرّ  ۀپدید ،خشک نیمه و در مناطق خشک محیطی زیست یها بحران ترین مهماز یکی 

اخیدر،   یهدا  سدال . طدی  وندد ر یم شمار هبرکت ریزگردها از پیامدهای آن ح و غبار  و  گرد یها طوفانوقوع  که است

بدار زیدادی را بدرای     ، اثرات زیدان عراق ی عربستان واهاصحر منشأاز  ویژه بهو  انهیخاورم در غبار  و  گردهای  طوفان

پدیده تنها محدود  این های تی عمده کشیده شده است. وسعت خسارآن تا شهرها ةکه دامنهمراه داشته  کشورمان به

ی جدّ یتهدیدآشکارا به  ،نمودن زندگی عادی شهروندان رزی و صنعتی نبوده، بلکه با مختلکشاو های زمینبه تهدید 

. هدف داشته است دنبال بهش افکار عمومی را شده و واکنتبدیل با پیامدهای اقتصادی، سیاسی و امنیتی  محیطی زیست

و  ملّی بر امنیت ،ژئوپلیتیکی ای پدیده عنوان به ریزگردها ویژه بهو  محیطی زیستعوامل  تأثیر بررسی نوشتار پیش رو از

یعندی   ،از کشور همسایه هعمدطور  بهکه  ریزگردها منشأبه  توجّهشده تا با  تالش براینابن ؛است ها تنش بین کشور

نشدان داده   ،انغربی ایدر  ةر مناطق نیمبیشتاخیر برای  یها سال طول در ها آن بار انیزآثار و پیامدهای و  ندهست عراق

شدن روابط دو  به تیره تیدرنهاو شده تبدیل  ملّی امنیت ی برایتهدیدی جدّتواند در آینده به  که این مهم میشود 

 بین ایران و عراق بر مبنای مسدللة  های بروز منازعه حاضر، در بررسی پتانسیلپژوهش کشور ایران و عراق بیانجامد. 

دیکسون در تبیین منازعه متمرکدز   -هامر محیطی زیسترهیافت ریزگردها، بر  ویژه بهو  محیطی زیست یها یآلودگ

 .است

 ، ریزگردها، تنش، ایران، عراق.ستیز طیمح: ها هواژکلید
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 مقدّمه

 مسئلهبیان . 1
زندگیوحیاا ةدفباواژاستکهمترازندگیةکانوحوزمعنیملغوی،بهازنظر1زیستمحیط

ودرزبانفرانسهباا“Environment”درزبانانگلیسیو«البیئه»برایآنواژهیدرزبانعرب؛است

اصطالحینیز،شاایدبتتاری ازنظر.برندیمکاررابرایآنبه“Environement”ةواژ،اندکیتغییر

ازعواملوستهیپهمبهایاستشاملمجموعهزیستمحیط»کهاست یاتعریفیکهازآنارائهشده

:1387،)فتیمی«.باشدآنمیرازمتأثّیاهیگوانسانی،جانوریةیرونیکهرشدوحیا موجودا زندب

پیرامونانسانراکهجانیبعناصرجانداریاةعبار استازهمزیستمحیطساده،یتعریف(بنابه4

.ندهستبایکدیگردارایارتباطمتقابلهاآنةفراگرفتهوهم

ازبهیکیکشورهربهاهمیتیکهتوجّهبا،برندیمکارهبزیستمحیطتعاریفیکهکشورهابرای

اند:تعریفکردهگونه یارازیستمحیطتواندمتفاو باشد.بعضی،میدهدیممحیطیزیستعناصر

؛شودنامیدهمیزیستمحیطمساعدباشد،زمی کهحداقلبراینوعیزندگیةقسمتیازجو،یاپوست»

لیتوسافر(وآب)کارههاوا(،هیدروسافر)کرهاتمسفر،قسمتکوچکیازجوّزیستمحیطبنابرای 

آباستکهقشرنازکیازهوا،زمی وزیستمحیطشود؛بهعبار دیگر،خاک(راشاملمی)کره

بازیستمحیطبنابرای ،مفتوم؛(1389:3راد،فائقیوزادهانصاری)تقی«.داردبرزندگیرادرةهم

.استشدهدهیتندرهممفتومزندگیوحیا 

شودفرایندستاتالشمیآید.درای راشمارمیتوسعةپایداربهناصلییکیازارکازیستمحیط

هایاقتصادی،نظامطبیعتپویایییتفعّالةکهضم حداکثرسازیافزوددگردتنظیمایگونهتوسعهبه

بحرانخوشزمی ،دستةدکهکرندههایپیرامونمانشانمیدستندهد.واقعیتعادلخودراازتو

ی،زمی وتغییارا جاوّةشدنکر،گرمآبوآلودگیهواها،کاهشجنگلاست.محیطیزیست

تنوّعکاهششدنمنابع،تخریبمراتع،هایشتریوصنعتیوتتیها،انبوهزبالهآمدنآبدریاباال

اخیر،یهاسال.درهستندمحیطیزیستهاین،همگیمصادیقیازبحرانوازةزیستی،تخریبالی

،مسئلهااحساسخطرنسبتبهای اندوبمحیطیپیبردهاهمیتمسائلزیستبهوجوامعبیشترکشورها

(.1387:2،حاصل)مراداندپرداختهالمللیبی هاینامهتنظیمتوافقیاملّیبهوضعبرخیقوانی درسطح

گرفتهوزیستشکلمحیطکشورهایجتانباهدفحفظینیزدربیشترتعدّددولتیمغیریهاگروه

                                                                                                                                                        
1. Environment 
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اند.شدهفعّال

زیساتمحیطیکهگویااگونهبه،زیستکشیبیشازحدازمحیطتمایلجوامعانسانیبهبتره

نجرشدهبهنابودیبرخیازمنابعزیستیمیگاهواست،بارهاسبببروزفاجعهشدهریناپذانیپایمنبع

،تقریباًبیشازحدازمنابعةناشیازاستفادمحیطیزیستتاریخبشر،اثرا دورانولیدربیشتر؛است

،برداریناشیازآنوبترهزیستمحیطفرایندتخریب،بعدبودهاست.ازاواخرقرنبیستمبهایمنطقه

هاینخستی قرنبیساتویکام،مساائلوای تغییرمقیاس،درسالدنبالبهمقیاسجتانیپیداکرد.

دردیدگاهبیشتررهبرانسیاسی،مقاما حکومتی،دانشمندان،صاحبانمحیطیزیستموضوعا 

یارباالییبرخوردارشدهوبسمختلفجتان،ازاهمیتعمومشتروندانکشورهایخصوصبهصنایعو

(.1390:2ران،همکا)احمدیوهاستیافتالمللیبی جایگاهی

ناشیا بهخودمعطوفداشته،اثرنومدیرانراامدار،سیاستگرانحکومتتوجّهبازآنچهازدیر

د.درای نافکنطرمیخبهراکشورها،امنیتدرگیریازکمبودمنابعطبیعیاستکهبابرافروخت آتش

بیشازحدازآبوةاستفادوقابلکشاورزیونابودیآنةالیقطعدرختانجنگلی،فرسایش،دیدگاه

تواندای میتای امرنیزد.علّنشوافروزانهقلمدادمیامنیتیوجنگیضدّاتای نوع،اقداممواردیاز

اندو انسانضروریبرایبقایحیادوماینکهکمیابهستند؛نخستاینکهی منابعنیز،باشدکههم

برای اساسبسایاریاز(.1390:2ران،احمدیوهمکا)قابلیتکنترلفیزیکیرادارندسوماینکه

.گیرندمیشکلمحیطیزیستمنشأبا،درآیندهویژهبه،ومنازعا هاجنگ

ةخالفاندیشابرامّ؛المللیموضوعجدیدینیستبی منازعا بی منابعطبیعیکمیابوةرابط

معادنونفتهمچونپذیر،نابرمنابعتجدیدکلّیطوربهکهدهاییچنی برخورةدربارتیسنّملّیامنیت

صاور باهکهاگربرمنابعتجدیدناپذیر،یعنیمنابعیمحیطیزیستامنیتکند،رویکردتمرکزمی

،دودشوندهیتجدنماید.درگیریکشورهابرسرمنابعتأکیدمی،درستادارهشوندتتینخواهندشد

مستقیمبرایدرگیریهاییکهعاملغیر؛وآنهدفمستقیمدرگیریهستندهاییکهنوعهستند:آن

کههستندشوندههایمنابعتجدیدتری نمونه،شفافوذخایرشیال وند.منابعآبشیری رمیشمارهب

:1390فرد،پیشگاهی،)علیزادهالمللیقراردارندبی بارخشونتهایاحتمالیهدفمستقیمدرگیری

اند. افزایشدادهشدّهنیزپتانسیلبروزمنازعا رابغباروگردوهوایهایآلودگیحتّ(.11

مشاکال دونایا کشاوردارتیامنبرمنفیاتیشدنمنابع،تأثیرکموزیستمحیطتخریب

باهندتوانمییاماسههایهاوطوفانهایاسیدی،تخریبجنگلزایی،بارانزیستیمثلبیابانمحیط
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یخشونتددرگیریوحتّنتوانمیا ند.ای تأثیرشومنجرثباتیکوداقتصادی،آشوباجتماعیوبیر

یهااچاالشریسااافزاییباباهمودنشتهباشدادنبالبهرادرداخلکشوریابی کشورهایهمسایه

.(1389:4)طوفان،دناندازای،امنیتی کشوررابهخطرمنطقه

 پژوهش پرسشاهداف و . 2
عنوانبهریزگردهاةکهچهارتباطیبی پدید،پاسخبهای پرسشاستپیشرونوشتارهدفاصلی

درگیریوبروزتنشو(گیردمیژئوپلیتیکیقرارمباحثذیلنیزمسئلهکهای )محیطیزیستایمسئله

کهبارسدیمنظربهتوانگفتکهمی،؟درپاسخبهای پرسشبی کشورایرانوعراقوجوددارد

بارانیزوهمچنی اثرا هستنداقعرکشورازویژهبهکهاغلبازخارجوریزگردهامنشأبهتوجّه

جااینبربرزندگیشترونداننواحیمختلفکشورایاراهاستساللمحیطیکهای معضزیست

یصور نگرفتهکشورعراقاقدامیجدّسویازمسئلهای کنونبرایحلّگذاشتهاستوهمچنی تا

باشیم.درای حوزهبی دوکشورایرانوعراقدرگیریآیندهشاهدبروزتنشوتواندر،میاست

 پژوهشچارچوب نظری . 3
ناسبفراهمکردهرامحیطمادیماهانیگوجانورانةحیا بشروهمةاستقراروادامطورکلّیبه

همراهمحیطغیرزندهمحلاطرافآن،اجتماعیازموجودا زندهبهاکوسیستمیااست.محیطمادی

،کنیمسمیتنفّهواییکهیابد.چرخشوانرژیجریانمیشیمیاییعناصرومواد،آندراستکه

طحزمای ،بهسآنقشرتری نزدی وگرفتهاستبرزمی رادرةکرکهاستاتمسفربخشیازکلّ

زمی است،ةمادیسیارةدهندلیتشککهیکیازعواملدهد.خاکیازمی تشکیلمیحیاتیرافضای

شریشودوقمیشمارهباهانیگودنیایجانورانفعلوانفعاال بشریوةانجامهمحقیقت،محلّدر

شود.محیطینامیدهمیسفریاقشرزیستبیوةاست،الیهمراه(کرهخاک)کهدرتماماتمسفرباپدوسفر

اززیساتمحایطگیرد.بهای ترتیابمستمرمبادال مادیصور میطوربهبی اتمسفروبیوسفر

ت.اتمسفر،پدوسفر،هیدروسفروبیوسفرتشکیلشدهاس

کندوبسترحیا راآمادهمیمحیطیزیستدی،فضاینیرویخورشیةاضافبههانظامای ةمجموع

ومسائلآنهموارهموردزیستمحیط،د.بههمی دلیلساز،میسرمیداردیکهتنوّعتمامبامادیرا

مادارانوسیاسات(.1386:3ران،همکااالعابدی و)زی انبودهاستمحقّقونظرانصاحبتوجّه

اند.پیداکردهتوجّهمرداننیزبیشازگذشتهبرای مسائلتمرکزودولت
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ازمحیطایزیساتکاهمباحاثدهادجوامعبشرینشانمی ووقایعتحواّلنگاهیاجمالیبه

گیرندوای میسرچشمههاجوامعبشریازآنبرضدّمطرحیاهبسیاریازتتدیدکههستندهاییهمؤلّف

درعماللایونمایناد،طبیعایجلاوهمایتنتاونداتیعدغیرامنیظاهردارایبُدرهرچندتتدیدا ،

قارارتأثیرراتحتوقوعمحلّکشورهایملّیامنیتجهیدرنتوامنیتجامعهکههستندییاهتتدید

امنیتبسیاریازکهدهدیمنشانکشورهابرمحیطیزیستدهند.نگاهیبهآثاروتبعا مسائلمی

بهاثرجنگومسائلنظامیدرآنکهبیشترازربطیذکشورهایملّیامنیت،آنتبعبهبشریوجوامع

مساائل،بهمخاطرهافتادهاست.دربسایاریماواردمحیطیزیستمسائلةواسطبهدهباشد،افتاخطر

یرا اگرتغی.امنیتهستندةکنندیتجریانا مختلفعّالبرایظتوروسازمناسبیبسترمحیطیزیست

منجرباهشدهوترگستردهفقرند،بشویعیبهامکانا طبیدسترسواقلیمیموجبکاهشبارندگی

)لطفیوهایشورشیخواهدشدهایبتتربرایتجدیدنیرویجنبشفرصتهاوافزایشنارضایتی

داخلیوخارجیدرجوامعانسانییهایریدرگایازامروزهبخشقابلمالحظه(.1390:8ران،همکا

انسانیهستند.زیستمحیطالمللیناشیازعواملمرتبطباروابطبی زعا درحوزةاومن

درندر بهکههاییهستندزمی ،پدیدهةسیارفسادمنجربهازمنابعروزافزونةاگربدانیمکهاستفاد

محیطیزیستا رسیمکهموضوعگیرند،آشکارابهای نتیجهمیقرارمیالمللیمرزهایبی درون

مانندمحیطیزیستتغییرا ،هایاخیرشوند.دردههبررسییتی ژئوپلةحوزدردقیقطوربهدنتوانمی

کاهانادجتانایجادکردهیاساسیرابرایامنیتانسانیدرسراسریهاهوایی،چالشوتغییرا آب

،عاملفوریدرمسئلهکهای هرچندحرانکمیابیمنابعزیستینامبرد.توانبرامیهاآنتری متم

وبارانگیخت آوردکهموجبتشدیداحساسا میفشارهاییراپدیدانیست،امّگیریجنگشکل

(.3-1392:2،رانهمکا)جاجرمیوشودهامیهاوشورشها،آشوبقومی،اضطراببرخوردهای

،امریمعمولویازامکانا آوردنستمبیشتردستهابرایبهزدیربازرقابتونزاعبی انسانا

مختلفودرهایراهممک استخودراازدرگیریعبشریبودهاست.ای تالشومتداولجوام

صبسیاسیدرجامعهیاهاومناآوردنپایگاهدستهابرایبهاشکالگوناگوننشاندهد.زمانیانسان

هاقواجرایآندنموقعیتمناسبتحقّکرفراهم،جهیدرنتهایفرهنگیواجتماعیخودواثبا ارزش

هایاقتصادیموقعیتآوردندستگروهیبرایبهممک استایندشومیهبایکدیگردرگیرجامعدر

هاومنازعا درگیریةهمهایهاوانگیزهاباتدقیقدرریشهامّ؛گربهرقابتونزاعبپردازندبایکدی

هاتمامای کشمکشمشترکاستکههارسیدوآنای واقعیتآناشتراکیدرةی نقطتوانبهمی

وگیریواستفادهازامکانا گوناگونحیا است.ای درآوردندستبهبرایالواقعیفومنازعا 
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باشد.دهشهامکانا حیا وجتانمحدوددکنرسزمانیبهاوجخودمیهاکشمکش

معادن،منابعوسایرامکانا حیا دردستیابیبهراهطلبیگروهی،از،زیادهسو یزمانیکهاز

وازگرددقبهدیگرانمیهایمتعلّقسمتبهیاندازچنگجبدهوموشنءقلمرواختصاصیخودارضا

گیارد،ایا یقرارماییدرمعرضخطرجدّبسیارهایگروهمندیبترهامکانحداقل،گریدویس

،فشاراکثریتیگروهدرونهایدرگیریمانندیخودرابهاشکالگوناگونشکلگرفتهوهادرگیری

درگیریوجنگنتایتدروهایمرزیبی کشورهایهمسایهدرگیریهایگوناگون،تبهبتانهبراقلی

روهیتجوامعانسانیرابابحرانروبوامن(7-1387:6)رئیسی،دهند،نشانمیبی کشورهایدنیا

سازند.می

دارد،اذعانمای1(1994ادیکسون)توماسهامرکهچنان،محیطیدررهیافتتغییرا زیست

ةدرعرصیتتحواّلکند.درسطحمستقیم،متعاقببروزمستقیمبروزپیدامیبهدوصور مستقیموغیر

درییهاکشمکشدریایی،زمینییادستیابیبهمنابعغذاییکاهشکمبودآب،همچونزیستمحیط

داند،ترازموردپیشی میدیکسونآنراخطرناککهرمستقیمآید.درسطحغیوجودمیمیاندولتبه

بعدکهتنتابهدرسطحهویتی:دیابمیمحرومیتظتورمشکلهویتیوعضلبهدوصور ممنازعه

محیطیزیستشرایطمناسب»یازیدنبه،درقالبمتاجر ونزاعدردستدشومحدودنمیداخلی

محیطایدرقالابدرسطحمحرومیت،مالحظاا زیسات؛وکندنمودپیدامی«برایادامهزندگی

بهسرانجاممنجربهگسستدرمناطقمختلفوتیدرنتاامریکهیابد؛مییودهایاقتصادیتجلّکمب

(.9-1390:8ان،همکار)افتخاریوشودمیتضعیفمشروعیتنظامسیاسیمنجر

های،جنبشزیستمحیطهایبحرانناشیازهایهویتیوفشارهایمشکلگروهمعضل هویتی: :الف

هایهویتیمنجرگیریگروهخودبهشکلةنوببههاآوردکهای جنبشمیجمعیتیبزرگیراپدید

نیزبرخوردهایقومیاستکهدرآنبارزةانگیزندونمونبرنزاعهعمدطوربههاییکهگروهشوند؛می

یحثمتمّزندگی،بةبرایاداممحیطیزیستشرایطمناسبةدهند.مقولمیجتانرخکناروگوشه

هاومتاجر یاکوچانیدن،درگیریصور بهکهاستهایمربوطبهآندرآمایشجمعیتیوسیاست

تأثیرگذاریة.حوز(1390:6ران،همکا)احمدیوداشتهاستدنبالبهمشکالتیرابرایجوامعمختلف

یوروابطکشورهانیزتسرّالملل یبدرقلمرویداخلینبوده،بلکهدرسیاست ضرورتاًتحواّلای 

.(Suhrke, 1993: 14-15)یابدمی

دهایاقتصادی،زمینهرابرایزدنبهکمبودام ابمحیطیزیستمشکال ت:مشکل محرومی :ب

                                                                                                                                                        
1  . Thomas Homer _ Dixon 
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ودرگیاری،باهباروزوبهای ترتیبسازدمیهموارنزدشتروندانمحرومیتاحساسگیریشکل

مندیطبیعی،منجربهجذبستمبترهدرمحیطیهایزیستتفاو وجودکند.کم میکشمکش

تیرامیانمناطقمختلفشودوای امرگسسیزندگیمیشرایطمادبیشتریازتواندولتدربتبود

پیوستهیهایریدرگشود.آن،بهتضعیفنظامسیاسیمنجرمیدلیلتعمیقبهتیدرنتاکندکهایجادمی

ـ   Dixon, 1993: 65-67)عااهساتنددّامصاادیقایا ازجملاه،مختلفچای یهاالتیاودرفیلیپی 

Homer).

هایقدرتمندیراتواندگروههمراهبارشدجمعیت،میشدنیتجدیدفیتمنابعیکافولکمیتو

یهاتواندکاستیند.ای متممیتغییردههاآندرجامعهتشویقکندتاتوزیعمنابعرابهطرفداریاز

بااوجودوفقیرتریایجادکندکهاعتقااددارنادترفیضعهایمحیطیوخیمیرابرایگروهزیست

.هامرادیکسونای نوعفعلاست(ترفیضعهای)گروههاآنقوی،توزیعمنابعدرمخالفتبانخبگان

اهتواندبارشدجمعیتهمربهاعتقاداو،دسترسینابرابربهمنابعمی.نامدمی«تسخیرمنابع»وانفعاال را

«باومیزیسات»،محیطیزیستازلحاظشودکههابهمناطقیمیجمعیتشودوای باعثمتاجر 

هایزاییوجنگلهایتند،نواحیباخطربیابانهایمرتفعباسراشیبیبرایمثال،زمی ؛دارندشکننده

جبیمومحلّةهمراهعدمدانشوسرمایکمباالیجمعیتدرای نواحی،بهتراگرمسیریبارانیبا

.(Homer-Dixon,1994:10)دنشومیومتاجر فقرمزم ،محیطیهایآسیب

نظامییاتنتاکهدهدمیراتوضیحدرگیریادیازبعاای چارچوبنظری،،لبابهای مطتوجّهبا

کهشایددهدقرارمیتوجّه(راموردمحیطیزیسترهایایازمنازعه)متغیّبلکهجنبهنیستند؛اقتصادی

،غفلتشودهاآنتواگرازلاستموقابلتأمّماباای وجودامّ،برایهمگانواضحوشفافنباشد

هاکشورشدنروابطبی منجربهتیرهتیدرنتاوهاکشورملّیبهتتدیدیعلیهامنیتشدنلیتبدسبب

ةمسئلرا یتأثتحلیلکهپیشرونوشتاربهموضوعتوجّهبابنابرای ؛دنشومیدراینجاعراقوایران()

نظارنظریمناسببهای چارچوبانتخاب،استبرروابطایرانوعراقوریزگردهامحیطیزیست

.رسدمی

 موضوع پژوهشر ب هامرـ دیکسون ةتطبیق نظری. 4
درگیرمسائلومشکال  شدّبهبشریةپایانرسیدکهجامعآخرقرنبیستممیالدی،درحالیبهةده

مراتع،هاوگیهوا،فرسایشخاک،نابودیجنگلآلودامروزهوخطرا آنبودهاست.محیطیزیست

ژهیوبهبرایاذهانعمومی،کابوسیصور بههایشیری ،آبژهیوبهآلودگیشدیدآب،کاهشو
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نشستاستکتلم،همچونهایجتانیتاباتشکیلهمایشهراوادارنمودهاآنومرداندرآمدهدولت

برایاقلیمپاریسوکنفرانستغییردراسکاتلند8هماییسرانگروهگرد،یرو،ژوهانسبورگریودوژان

نگاهیاجمالیبه(.1385:2،کدیورو)والیتیاندیشیکنندومنابعطبیعیچارهزیستمحیطفظح

بسیاریکههستندهاییهمؤلّفمحیطیازمباحثزیستکهدهدیم ووقایعجوامعبشرینشانتحواّل

ظااهردرگیرندوای تتدیدا ،هرچندمیسرچشمههاآنعلیهجوامعبشریازازتتدیدا مطرح

امنیتجامعهوکههستندعملتتدیداتیدرلیونمایند،طبیعیجلوهمیتنتاوانددارایبعدغیرامنیتی

دهند.قرارمیتأثیروقوعراتحتیمحلّکشورهاملّیامنیتجهیدرنت

تبسیاریازجوامعامنیکهدهدیم،نشانکشورهابرمحیطیزیستنگاهیبهآثاروتبعا مسائل

میبهخطراثرجنگومسائلنظابیشترازآنکهدر،ربطیذکشورهایملّیامنیت،آنتبعبهبشریو

مساائل،طایباهمخااطرهافتاادهاسات.دربسایاریماواردیحممسائلزیساتةواسطبهافتادهباشد،

را ییتغاگرامنیتهستند.ةکنندمختلجریانا تیفعّالسترسازمناسبیبرایظتوروبمحیطیزیست

نجرباهشدهومترگستردهفقرند،شودسترسیبهامکانا طبیعیاقلیمیموجبکاهشبارندگیو

شادخواهنادهایشورشییتجنبشفعّالنیرووهایبتتربرایتجدیدفرصتهاوافزایشنارضایتی

روهروبیجدّییهاچالشراباهادولتتوانندیمترتیبای عواملبدی (.1390:8وهمکاران،)لطفی

سازند.

طوربهمستقیمباشد.تواندمستقیمیاغیرهامیزیستومنازعهبرامنیتدولتحیطتخریبمتأثیر

انبرایتصاحبیادرگیریبادیگریسوبهتواندی دولترامیمحیطی زیستتحواّل،مستقیم

آثاریاجتمااعیوتواند،تخریبمحیطمیمستقیمغیرطوربهعکمیابسوقدهدوبهمنابدستیابی

هالطمهبزند.بیانجامدوبهامنیتدولتکشورهادردرونداشتهباشدکهبهبروزمنازعهبرسیاسیدر

شودتامیارائهملّیزیستوامنیتمحیطعنوانباپژوهشحاضر،بحثیةبههمی لحاظ،درادام

وهمچنی نشانصگرددکند،مشخّبرقرارمیملّیوارتباطتنگاتنگیکهباامنیتزیستمحیطاهمیت

آنملّیغیرمستقیمامنیتطوربهزیستی کشورایجادشود،رتتدیدیعلیهمحیطدادهشودکهاگ

خواهدبررسیمحیطیزیستایهمسئلعنوانبهریزگردهاةهمچنی ،پدید؛داندازخطرمیبهراکشور

برهاآنبارانیزبوواثرا مخرّهستندعراقیاهارازصحهعمدطوربهکههاآنسرچشمةوشد

بهریزگردهاةچگونهپدیدکهتحلیلخواهندگردیدونشاندادهخواهدشد،ایرانعةوجامشتروندان

بهبروزدرآیندهدتوانمی،اندیشیدهنشودایتبدیلشدهکهاگربرایآنچارهمحیطیزیستتتدیدی

.دربی دوکشورمنجرشودییهاتنش
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 ملّی و امنیت زیست محیط. 5
ایجادوتحکیمای دنبالبهبودهوتمامیجوامعکنوننیازانسانازآغازپیدایشاوتاتری متمامنیت

یدستبهپیشرفتوسعاد بیشترندونکآرامشزندگیبتواننددرصلحوتاهستندضرور حیاتی

خود،امنیترارهاییازهرنوعخطروتتدیددانسته«صلح،قدر وامنیت»ةیابند.باریبوزاندرمقال

امنیتبهتواناییکشورهاوجوامعبرایحفظماهیاتو،المللروابطبی ة،درصحناوازنظراست.

رازتواندمتأثّی کشورمیملّیستگیدارد.امنیتشانبهمچنی تمامیتارضیعملکردمستقلو

یکیازرای بی نیزدمحیطیزیست؛ومسائل(1387:417ساجدی،)نباشدعواملدرونیوبیرونیآ

.ندهستتری عواملممت

ساتوپژوهشاگرانمتناسابباااآمادهعملبهامنیتتعاریفوتفاسیرمختلفیةکنونازواژتا

تردانستهوازهمانآنرامتممختلفیازیهاهیسوحاکم،ابعادوهایپارادایموعالیقها،آموخته

ابعادنوینیازامنیتسربارآوردکاه،اند.بافروپاشیشورویپرداختهامنیتیلمفتومدریچهبهتحل

هرچنادیکشورهاوشمولیوفراگیریبودکهمدیریتآندیگرازتواننتادهاآن،جتانویژگی

درجایگاهسرایسکونتوپویشزمی ،کرد.راطلبمیونوعیهمراهیجتانیبودخارج،قدرتمند

گیریمحوردرقالببترههایتوسعهمقولهفراگیریاندیشهازاشینروزافزوندربرابرتتدیدا ،حیا 

کاهتاداوموضاعیتیاگونهبهاست؛دچارفروساییشده شدّبهازطبیعتمحدود،ختهیگسلجام

یهاکشمکشونابودیکشاندهاست.تضادهاگاهوبنیادهایزیستیوحیا رابهپریشانی،کنونی

تقویاتادبیاا امنیاتةزمینا،محیطاییآلودگومنابعطبیعی،فروساییکمبودویابیکمازناشی

المللیومجامعبی هاسازمانای اساس،بر(.1390:2راد،)کاویانیرافراهمکردهاستمحیطیزیست

بکاهندتاامنیتمحیطیزیستمنشأبایهابحرانیجتانیازتاباایجاداجماعاندتالشیدرتعدّدم

راتضمی نمایند.المللیبی 

ی تعریفنمود؛بهاعتقاداو،یروشنبهراملّییتنخستی کسیبودکهمفتومامنوالترلیپم 

خودوبنیادی یاساسهایبتواندارزش،امنیتاستکهدرصور اجتنابازجنگتوقتیدارایملّ

(.1393:4وهمکاران،فرداهی)پیشگببردشیپبهرابتواندآننگجاقدامبهراحفظکندودرصور 

تیتتدیدا نظامیمرکزسانّگیرد.نظامیصور میراهازتنتاملّیتتدیدامنیت،تیسنّطوربه

است.باریافتهیگسترشاریبسملّیتتدیدا دامنةامّااکنوناست؛ملّیهایمربوطبهامنیتنگرانی

گیرد:تتدیدمینظرنجبُعدمتفاو درپملّیبرایتتدیدا ،مکتبکپنتاگمؤثّریازاعضابوزان

محیطیزیست.تتدیدمحیطیزیستنظامی،تتدیدسیاسی،تتدیداجتماعی،تتدیداقتصادیوتتدید
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زندوشایدتاجاییپیش،بهپایگاهمادیدولتلطمهمیهمانندتتدیدا نظامیواقتصادیملّیامنیت

محیطایزیساتباهتتدیادا ،تیسنّصور به.کنددیتتددولتونتادهایآنراکهساختاررود

علمگسترشوهایبشرییتفعّالامّاباافزایششدیدفاقیهستند؛شدکهگویااتّنگریستهمییاگونهبه

 .(16-1387:14)سرمست،دیگرعاملثابتوساکنینیستزیستمحیطصشدکهمشخّ،ودانش

راباتتدیدوچالشملّیامنیتخصوصبهکهامنیتانسانومحیطیزیستموضوعا وعوامل

،«انسانیوطبیعی»منظورازای دوبعددرواقعد.رنقرارداد،دردوبعدانسانیوطبیعینکنمیروهروب

یاچالشدرتوانبهکمبودطبیعیمیمحیطیزیستازتتدیدا .استنقشغالبهرکدامازای ابعاد

تاأثیر»دنبالبهزمی ةشدنکر،گرم(یاهستهوموادسنگزغالنفت،گاز،)تولیدومصرفانرژی

آلودگیایی،تغییرا ودززایی،جنگلشیری ،کمبودخاکمرغوب،بیابانآب،کمبود«یاخانهگل

ها،طلبیاقوامواقلیتتوانجداییدرابعادانسانیمیمحیطیزیستةوازعواملتتدیدکنند؛وهواآب

و)جااجرمیمتااجر راناامباردهاایانساانیوجاییهجاباختالفا مذهبیوافزایشجمعیتو

نشاندادهشدهاست.،زیستمحیطبی امنیتباةرابط1شکل(.در1392:11همکاران،



 (9: 1390 کاویانی راد،) زیست محیطنسبت امنیت با  (.1) شکل

 ریزگردها و آثار و پیامدهای نامطلوب آن ةیدپد. 6
هاییهمچونلشدهاست.پدیدهیبدتزمی ةهایکرچالشتری متمزهتغییرا اقلیمیبهیکیازامرو

،دامنههایپرغباروگردوهمچنی هاجنگلیسوزآتشب،هایمخرّگسترده،سیلیهایسالخش 

پاراکنشباارشند.کاهشپراکندگیوتغییردرالگوهاایهستامدهایتغییرا اقلیمیبخشیازپی

باغاا باهتبادیلهاا،تراشایها،جنگلشدنتاالبرویهازمنابعآب،خش برداشتبیموازا به

تغییرا وسیعکاربریاراضیبدون،یکلّطورهایکشاورزیوبهشدنزمی هایمسکونی،رهاگستره

هاکهیکیازآنشدهاستهاکشوریبرخدریبسیارمنجربهمعضال ،هایسرزمی پتانسیلبهتوجّه

(.1390:1مرادی،وزاده)شفیعیاستغباروگردةپدید
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بمخارّة،پدیادخشا ماهیندرمنااطقخشا ومحیطیزیستهایبحرانتری متمیکیاز

مدهایآنازپیازگردهاوحرکتریغباروگردهایوقوعطوفانکهاستزاییوفرسایشبادیبیابان

عراقیهااردرصحویژهبهانهودرخاورمیغباروگردهای،طوفانهایاخیرود.طیسالرمیشمارهب

یعمدهکشیدهشدهاست.آنتاشترهاةهمراهداشتهکهدامنزیادیرابرایکشورمانبهبارانیزاثرا 

اتنتامحدودبهتتدیداراضیکشااورزیوصانعتینباوده،بلکاهبا،ای پدیدههای وسعتخسار

واکنششدهومحیطییزیستکاراتبدیلبهی تتدیدجدّآشدنزندگیعادیشتروندان،کرمختل

هااینارضاایتیازیپتانسیلای پدیدهحتّ.(1389:2)طوفان،داشتهاستدنبالبهافکارعمومیرا

حکومترانیزافزایشدادهاست.

 ریزگردها منشأ .6-1
مطبوع،دودغلیظ،یابویناغباروگردندآالیندهدرهوایآزادمانآلودگیهوابهحضوری یاچند

رابهزیستمحیطتواندسالمتانسانوکهتداومآنمیشودصگفتهمیباخواصمشخّیکافمقداربه

هایبشریتفعّالمصنوعیناشیازهایطبیعیویتفعّالها،دراثرآالیندهیازتعدّداندازد.انواعممخاطره

معنیحضوری هوابهیآلودگیکلّطوربه،بنابرای ؛شوندردجومیگیرد،وامی انجاممیکهدرز

یکهبتوانداثرا بهمقدار،ازحضورموادنامطلوبدرهوااستعبار آلودگیهواخارجیةماد

ةتشعشعپرتوزایامجموعگازی،بخار،مایع،جامد،ةهرگاههرنوعماد،بهعبارتی؛مضرایجادکند

ازقبیل)شودهواوایجادبوهاینامطبوعیاباعثآلودگیهاکهدرهوایآزادپخشآنترکیبیاز

هاا،،اکسایدکنندهکرب دیمونواکساز ،،اکسیدهایگوگرد،اکسیدهایذرّا معلّقدود،دوده،

بهحالانسان،کهجادشدهیاهواآلودگیکهشودمیگفته(،...ها،اسیدها،آمونیاکوهیدروکرب 

زندگیادامةتوانندیمیای عواملحتّ(.1388:14)چوپانی،استمضربناهاوحیوان،گیاهیاآثار

بینجامند.هاآنبی روساختهیابهبروزدرگیریهرابامشکالتیاساسیروبهاانسان

رایجوّرخدادهاییباندهیدوبررسی،اوهاییتفعّالوسالمتانسانبالیماقارتباطتنگاتنگ

کهدربسیاریازمناطقیاستهایهمدیدجوّهایسامانهیکیازویژگیغباروگردکند.ضروریمی

شود.مترمی1000ازاهشمیزاندیدتاکمترجتانرخداددارند.گاهیوقوعشدیدای پدیدهباعثک

دررابیشتربودهوشرایطزندگیمراتببهخش مهیندرمناطقخش وغباروگردفراوانیرخداد

است.دادهقرارتأثیرگیریتحتچشمطوربهآسیاخش مهینخش ومناطقیکشورهاازبسیاری

عاملبسیار،گیرد.تغییرا انساندرمحیططبیعیعواملطبیعیوانسانیشکلمیتأثیرای پدیدهتحت

است.غباروگردبعضینواحیمنبعآلودگییدرافزایشمتمّ
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گذارد،کارشناسانمربوطهبایبرجایمایومنطقهبهآثاریکهای پدیدهدربعدجتانیتوجّهبا

هایآماریمختلفآنراوروششناسیهوایهانقشهای،تصاویرماهوارهازجملهیمتفاو ابزارها

یناشیازهایاحتمالآن،اقداما الزمبرایکاهشآسیبآثارومنشأکنندتاباشناساییبررسیمی

،هنوزهاشکوشای باوجودهمةالبتّه؛(1391:1وهمکاران،)عزیزیانجامدهندراهاغباروگرد

ایدرای زمینهصور نگرفتهاست.پیشرفتقابلمالحظه

یموردسنجشقرارهایجوّ،همراهبادیگرآالیندههواةآالیندةمادعنوانبهغباروگردمیزان

رسیآلودگیمعیاربرعنوانبهاصلیراةآالیندشش،آمریکازیستمحیطحفاظتةسمؤسّگیرد.می

هایاولیاهشااملثانویهتقسیمکردهاست.آالیندهاولیهوةرابهدودستهاآنکهنمودهانتخابهوا

میکاروندها باقطرکمتراز،سربوذرّگوگرددیاکسیدنیتروژن،دیاکسید،مونواکسیدکرب 

موردسنجشقرارهایپایشهوایثانویهاستکهدرایستگاهایجوّهوننیزجزءآالیندههستند.اوز

کنون،تاکشورزیستمحیطاساساعالمسازمانحفاظت(.بر1390:2وهمکاران،)ذوالفقاریگیردمی

کهاندشناختهشدهقایآفرازهاییعراق،سوریه،اردنوبخشکشوردرنقاطبحرانعنوانبهنقطههفتاد

درای بی نیزنبایدازالبتّه؛دنشویمیترتلقّنقاطاصلیبحران،متممنزلةبهطهنقچتارده،هاآنازمیان

یوبیانالخالعیعنیرب،عربستانةریجزشبهدردوصحرایبزرگفعّالیهارملیاایهایماسههتپّتأثیر

بهکشورورودیغباروگردهایبحرانونارزیابیدقیقوعلمیازکانونکنتاالبتّه؛لشدالنجدغاف

همراهباآنالیزازدورسنجشصور نگرفتهاست.بدیتیاستکهای امرنیازمندآنالیزهایمختلف

(.1390:2زادهومرادی،)شفیعیکیفیوژئوشیماییریزگردهاوغبارهایورودیبهکشوراست

هایعللوزمینهتری متمشوند.ازریزگردمیةبروزپدیدسازنهیزمطبیعیوانسانی،تعدّدعواملم
مناطقژهیوبهکشورهایهمسایهاراضیدریکاربررییتغتوان،بهریزگرددرایرانرامیةترشپدیدگس

اراضیکشاورزیهاوزداییدرای منطقهوتخریبجنگلهایبیابانسیاستشرقیعراق،عدمتوفیق

ی،اثرا نامطلوبناشیازجنگوتاالبی،وزشبادهایموسمیدرفصلخش ،کاهشنزوال جوّ

خشاکاندنتااالبازجملاه،وتاالبیمناطقجنوبیوجنوبشرقیایرانیتحمیلیبراراضیجنگل

:1388)مشتدی،نامبردعراقدرخاللجنگ،وسیلةبهخلونیزقطعدرختاننهورالعظیمدرخوزستان

ترازند.بیششومیغباروگردهایآمدنطوفانوجودلطبیعیباعثبه(.همعواملانسانیوهمعوام3

بودنمناطقخش همچونگیرتربودهاست.عواملیهایاخیرچشمسالیهایسالخش ،نقشهمه

تکمبودعلّبه،شمالآفریقابیابانینواحیجنوبیعراق،شمالصحرایعربستان،جنوبشرقروسیهو
افزایند.میغباروگردةبروسعتپدیدکههستندمواردیازجمله،زمانیطوالنیةبارندگیدرباز
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وگردآفریقا،عربستانوعراقمنبعاصلیتولیدیهاابانیب(،1390)مطالعا بحیراییوهمکارانبراساس

نشاندادهشدهاست.،عراقکشوردرغباروگردمناطقاصلی،1نقشةدر(.1393:1)زنگنه،هستندغبار


 (4: 1389 و همکاران،)شاهسونی  در کشور عراق غبار  و  گرددکننده مناطق اصلی تولی (.1) نقشة

بهای منطقه،ماننادنزدی کمابیشهایورودیبهغربایران،نواحیغباروگردمنابعاصلی

کهنقشصحرایکبیرعربستانهستندةریجزشبهوجوددرشمالصحرایسوریه،عراقوصحرایم
اهواز،کرمانشاههامانندشتربرخیذرّا معلّقشود.دربررسیای میانبسیارناچیزقلمدادمیآفریقادر

حدّدربرخیمواردبیشاز،هادرهوایای شترذرّا معلّقدکهمیزانندههانشانمی،یافتهیزدو
میانگی .استمیکروگرمبرمترمکعب233،ماه5درهواذرّا معلّقاست.میانگی کلّملّیاستاندارد

،193،231،267ترتیباردیبتشت،خرداد،تیرومردادبههایفروردی ،هوادرماهذرّا معلّقکلّ
(.1389:3وهمکاران،)شاهسونی(2نقشة)میکروگرمبرمترمکعباست118،و333


 های واقع در نیمه غربی ایران برای هر یک از ایستگاه غبار  و  گردتوزیع فصلی فراوانی وقوع پدیده  (.2) نقشة

 (9 :1391 )عزیزی و میری،
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 پیامدهای ریزگردها .6-2
ایاال متّحده،آسیایمرکزیوشرقی،نواحیمرکزیتری بالیایطبیعیدریکیازشایعغباروگرد

5تا5/0ود.ساالنهبی رمیشمارهاقیانوسیهبةمنطقونیزقایآفردربیابانبزرگصحراةنواحیحاشی

ند.براساسشویبهنقاطدیگرجتانمنتقلمیغباروگردهایطوفانوسیلةبهذرّا معلّقمیلیاردت 

قدچاارمارگمعلّةا آالینددراثرذرّفرن500000ساالنه،بتداشتجتانیهایسازمانگزارش

دناتواناندکهمایرخدادهایمحیطیتری متمکیازیریزگردهاوبرای اساس،ندشویزودرسم

(.1392:2،اخالقخوش)دنکنمختلیادادهقرارتأثیرتتح شدّبهراهازندگیمناطقدرگیرباآن

بیولوژیکی،ةی،تغییردرچرخدرمقیاسجتانیومحلّیتواندمنجربهتغییرا اقلیممیغباروگرد

انعازنفوذنورخورشیدشدهد.غباراتمسفریمشوانسانزیستمحیطیا،شیمیاییشناسیزمی وضعیت

قادرندغباروگردهایگردد.طوفان%5تا%3تواندمنجربهکاهشتولیدا کشاورزیبهمیزانومی

،هاددرسواحل،افزایشبرخینوترینتهایموجوتحری پالنکتونراهمستقیموازغیرورطبهکه

یهااآمدنماوجوجودشکوفاییجلب وبهةپدید،تیدرنتاموجبشوند.ای امرراآه ژهیوبه

ةفتولیزتجزیکاهشمیزانبا،هایمعدنی،آئروسلهمچنی ؛دسازمیآساندرسواحلراقرمزرنگ

(.1389:4وهمکاران،)شاهسونیندشوتغییراقلیمزمی میباعث،نیرویتابشیبراثرشیمیایی

هانآنایممنفیگوناگونیداردکهاز،آثارسوءوپیامدهایآالیندهةی مادعنوانبهغباروگرد

ارا ناشایازباروزآفاا وبهکاهشرشدوبازدهیمحصوال کشاورزی،تشدیدخستوانیم

وعتی،خدماتی،آموزشیهایگیاهی،افزایشمصرفآببرایشستشو،تعطیلیواحدهایصنبیماری

آلودگیمنابعآب،هایمالیوارده،افزایشمصرفبنزی ،افزایشکدور درتأسیسا آبی،زیان

ودلیلکدور هواهایفتوولتائی خورشیدیبهافتبازدهیسیستمرسانی،برقیهاکابلاختاللدر

:1390وهمکاران،)ذوالفقاریدکراشارهقدر دید،کاهشاثردرهاانساننیمشکال روحیوروا

2.)

روشلحاظآمااریوباااساتفادهازرادراستانخوزستانبهغباروگردة(،پدید1388)رشنو

ملعواةدرمنطقهرابهدودستغباروگرد.ویعواملایجادهاستبررسیوتحلیلکرد،ازدورسنجش

دالیلطبیعیوجنگتری متماخیررایکیازیهایسالخش کند.اومییبندمیتقسانسانیوطبیعی

آبراازمناطقکمالآبازمناطقپرآببهسیاستانتقو،جنگآبیسدسازتحمیلی،کشاورزی،

(،چگونگی1388)کند.طتماسبیبیرگانیوهمکارانذکرمیغباروگردةدرپدیدمؤثّردالیلانسانی

بادیدراستانخوزستانرابررسیکردندوراهکارهایمقابلهباوفرسایشغباروگردهایطوفان
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درناواحیجناوبغربایکشاور،راغبااروگردوقوعتتری علّاصلیهاآنهاراارائهدادند.آن

کهدردانندوفرسایشبادیراعربستانوهمچنی عراقمیکشوردرهایمربوطبهوقوعطوفانجریان

و)عزیزیدانندهامیغباروگرددروقوعمؤثّرلیعاملداخعنوانبه،گیرداراضیکشورصور می

.(1391:2همکاران،

تأکیدخصوصریزگردهادر،ایرانزیستمحیطوقتسازمانمحافظتازمقامقائم،سبببههمی 

یواردمذاکرهشوندوبایداولویتجدّورطبهزمانآنرسیدهکهدودولتایرانوعراقاآلن»کند:می

،اقتصاد،صانعتمتأسفانهریزگردهاآثارمنفیبرسالمتمردم.متارریزگردهاباشدکشوردوای 

باهیریناپاذجبرانهای،خسار کنیمکهاگرای شرایطادامهیابداندواعالممیگردشگریداشته

ونهها،خشکاندنتاالبعراقکشوردرغباروگردةتاصلیپدیدواردخواهدشد.علّکشورایران

منشأارند،امّاوجوددهاییکهدرگذشتهوجودداشتندهمچنانهمبیابانالبتّه؛زاییاستبیابانةپدید

گذشتهدرعاراقخشاکاندهةودههاییاستکهطیدهایاخیرمربوطبهتاالبریزگردهادرسال

یعنی،ارومیهةریاچتقریباًچیزیدرحدودچتاربرابرد،شدهخش هایاند.مساحتای تاالبشده

قراردراطرافبصره،غرباستانخوزستانوشمالشرقسوریهبیشتریلیونهکتاراستکهدوممعادل

.(Tamer Badawi, 2020: 5)دارند

ای جتاناست.خش مهینیکیازبارزتری بالیایطبیعیمناطقخش وغباروگردیهاطوفان

سببکهندشویممحیطیزیستثتأثیرا نامطلوبباع،هایمحیطییکیازبحرانعنوانبهپدیده

هاونواحیهایسطحی،گسترشبیاباننمودنآب،آلودهزارهاکشتویکشاورزیهارفت زمی ازبی 

وهاای،ایجادمانعدرمسیرریلدیدافقی،بروزتصادفا جادهکاهشخاطرخش ،ایجادمشکال به

وگرد(.1393:1)زنگنه،دنشوشمی،مشکال اقتصادیومعیشتیمیهایتنفسیوچبروزبیماری

یهاساختهایانسانی،کشاورزی،زیریتفعّالطقبیابانی،سبباخاللدربارزدرمناةپدیدعنوانبهغبار

یالنانرژیرا،بشدهبهجوّا حملهمچنی حجمفراوانذرّ؛دشواجتماعی،حملونقلوصنایعمی

گیارد.یکایازقرارمایتأثیر،شرایطاقلیمینواحینیزتحتآندرپیکهدهدیمقرارتأثیرتحت

غباروگردآنبراقلیماست.ةدرجو،اثرعمدغباروگردرخدادمحیطیزیستپیامدهایتری متم

حرار ،جذبوپخشتابشخورشیدی،تغییردرتابشموجکوتاهارسالیبهةتواندبررویدرجمی

(.1391:2وهمکاران،)عزیزیموجبلنداززمی اثربگذاردزمی وتابشةسطحکر

طبیعیصور بهیازیاد،ساکنانمناطقمختلفراکمطوربهازروزگارانگذشته،غباروگرد

 اخیرشدّةولیدردوده؛انددادهتطابقممزندگیخودراباآنهاستومرددقرارداتأثیرتحت
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بودهکهآمارروزهایهمراهباکاهشدیدافقی،تعطیلیمدارسویاگونهبههاآلودگیوترِغبارنمایان

هجومریزگردها،درزمانهابیماریسیوبرخیازهایتنفّریلغوپروازهواپیماهاوهمچنی ،آماربیما

رانیزبروضعیتیآثاروپیامدهاییای وضعیتحتّ(.1393:2بینا،و)پوردیتیمیشدهاستترفراوان

(طلباناهخشونت،روحیا یپرخاشگرخشموعصبانیت،)مانندافسردگی،هاانسانوروانیروحی

.گذارندیمجایبر

 های محتمل آتی بین ایران و عراق تنش. 7
زمانی.استبی کشورهاعواملژئوپلیتیکیهاتنشبسیاریازمنشأ،نظرانصاحبمنظربسیاریازاز

یکشاورعاراقرسافیاییوژئوپلیتیکیباهجومسراخاطرداشت موقعیتمطلوبجغرکشورمانبه

بارایمثاالژئوپلیتیکیداشاتند؛منشأهعمدطوربهیابیبهاهدافیبودکهدستدنبالبهشدکهروهروب

ایرانهردوکشوررودکهبرایاروندشارهکرد.تالشصدامدردستیابیبهرودمرزیاروندابهتوانیم

امضایعتدنامهارزروماوجودبوعراقارزشنظامیواقتصادیدارد،هموارهموردمناقشهبودهاست.

،عتدنامة1914سالمرزهادرتعیی نامة،توافق1924سال،پروتکلاستانبولدر1847دومدرسال

انگیزباشدمنازعهتواندیمهنوزاروندرودالجزایر،اختالفبرسرمرزهایآبی1975نامةوتوافق1937

(.1389:17)خسروی،

راهتری متمبررسیاست.ای رودقابلگوناگونهایتازجتهایعراقبرایاروندروداهمیت

ازجتا مختلفتواندیمبرآناستودرتضمی حاکمیتعراقفارسجیخلدستیابیای کشوربه

و«رمیله»و«زبیر»ینفتمنابعشدنواقع،سودیگرزای کشورمفیدباشد.اتاقتصادی،برایازجتژهیوبه

دهکردوچنداندراطرافای آبراه،اهمیتآنرابرایعراقمنابعگازطبیعیعراقتری متمهمچنی 

،هموارهبهعاملیبرایایجادتنشدرروابطایراناروندرودبرچگونگیاعمالحاکمیتجهیدرنتاست.

تالشصدامبرایدساتیابیباهتوانبههمچنی می(؛1388:9پور،)علویعراقتبدیلشدهاستو

دلیلساحلبسیارکوتاه،بهفارسجیخلگرفتاریژئوپلیتی عراقدردسترسیبهاشارهکرد،فارسجیخل

بخشیازعلل،درواقعانداخت.وبوبیانوربهوجزیرةودتیدرکوبغدادرابهفکردستاوردهایارضی

و)خلیلیای گرفتاریژئوپلیتی بودعراقبهکویت،ناشیازتالشرهبریعراقبرایرفعحملة

(.1391:13همکاران،

وفارسجیخلمشکلاصلیساختارژئوپلیتیکیعراق،محدودیتای کشوردردسترسیآزادبه

یهاااساتیسگیاریحازببعاثدرقدر وربود.باای وجود،پسازساحلیناچیزای کشخطّ
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ازاهمیتبسیارزیادیبرخوردارشدوتمرکزسیاستخارجیعراق«فارسجیخل»استراتژیکیعراق،

.ازطرفدیگر،،تغییریافتفارسجیخلواسرائیل،بهایفاینقشبرتردرازموضوعدرگیریاعراب

شدرق،سببواردوگاهششعارهایتندسیاسیسوسیالیستیحزببعثونزدیکیعراقبهشوروی

وموجیازبدبینینسبتبهکننددیتتداحساسفارسجیخلیگراغربوکارمحافظهیها ینشخیش

رعراقددولتبراییمتمّضعفنقطهعراقدربی کشورهایای منطقهشکلگرفت.ای موضوع

(.1391:18نژاد،مقایسهباایرانبود)کوهستانی

برایفخوزستانتصرّفخوزستانیادکرد،تصرّتوانازتالشعراقبرایمیژئوپلیتی ةنیدرزم

مرزیشترهایامنیتودیبخشیمالزمراراهبردیعمقبهمرزهایعراقژئوپلیتی لحاظازعراق

بابرنامهریزیتایازد.عراقکرمی یتأمنیز،رادندهعراقراتشکیلمیعمدةکهشترهایای کشور

عربیهویتابعادقومیتیوعربباتأکیدبریهاگروهپیشسعیدرتشکیلهاسالازپیشتعیی شده،

بوددادهتشکیل«عربستانبخشیآزادجبتة»عنوانسازمانیراباراستامنطقهداشتودرهمی درای 

.(Sinan Mahmoud and Robert Tollast, 2021: 3)عاراقدرسیاسیقای هدف،اهدافاتحقّب

(؛1385:34رحیمای،)شدمیپسازرژیمشاهنیزتأمی قدر خألهبریجتانعربوپرکردنر

مقاومتایرانیان،تحققپیدانکردکهباپایمردیوییآرزو

کردنروابطدوکشورایرانوپایعواملژئوپلیتیکیرادرتیرهردّتوانیمدرتمامیای موارد،

ایکههرکشوریدربهاهمیتفزایندهتوجّهرد.پسبامشاهدهکسالههشتجنگدرتیدرنتاعراقو

همساایگانخاودقائالویاژهبههایمرزیبادیگرکشورهاوجلوگیریازبروزاختالفودرگیری

رویکرد،منظرژئوپلیتی ازد.کرپوشیچشمریزگردهاومحیطیزیستمشکلنبایدازامروزه،شودیم

نظامیقابل-هایامنیتیتنتابامقولهکهکندیمتتدیدا راموضوعاتیخاصارزیابیمحیطیزیست

استازتتدیدهاشکلنوینیفمعرّ«محیطیزیستنگرش»کردکهعاتوانادّمیبرای افتمنیستندبن

مختلفابعادایفزایندهصور بهیعتشکلگرفتهوهایاقتصادیانساندربسترطبسیاستازناحیةکه

ةمثاببهگرایانزیستمحیطنماید.ازای دیدگاه،زمی تتدیدمیکرةیبررونسانرازندگیسالما

اصالحروابطدنبالبهزیستمحیطکهطیآنطرفدارانشودواکنشارزیابیمینوعیازبروزرفتارو

باهنفاعحیاا ساالمهساتند،بکنشبشریوجلوگیریازتخریبهرچهبیشترمحیططبیعیمخرّ

بی جوامعبشرینیز،بهکاهشعواملدرگیریهاتالشدرای هاآن(.1390:9وهمکاران،)احمدی

کنند.کم می

توجّهمورد1980ةدهوجتانی،ازملّیدرمقیاسزیستمحیطبهپیامدهایامنیتیتخریبتوجّه
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،درقالبزیستمحیطهایعملآمد.تنشتریازامنیتبهن،تعریفگستردهومتناسبباآگرفتقرار

دچارباراجتماعیانجامیدهاست.زمانیکهمنابع،بهتعارضا خشونتزیستمحیطفرسایشوتخریب

ةمعیتیدچارنابسامانیشدهوزمینهایجوپویششوند،اموراقتصادی،اجتماعیونابودیمییکاست

(.نگرش1389:5راد،شود)کاویانیای منابعفراهممیهایوابستهبهتشدیدکشمکشمیانگروه

یوفزایندگای رخدادهابرمعیشتبارانیز،برآیندپیامدهایزیستمحیطهایبحرانةامنیتیبهمقول

 ناخوشایندتحواّلهاوهراسازکاهشسطحبرخورداریسربرملّییوهایمحلّکشمکشنةدام

محیطی،تابعیازنگرشعمومینسبتهایزیستدهاست.باای حال،توزیعبحرانآینناپذیرینیبشیپ

یوروزآمدومانندآن،موقعیتجغرافیایی،سطحرفاهوبرخورداریازقوانی جدّزیستمحیطبه

زاییبیابانةگذشتههرگزرخنداده،گسترشپدید،درمناطقیکهدرسالیخش هایاست.پدیده

و)صوتی،هوا،خاکها،انواعآلودگیینیرزمیزهایهایانسانی،کاهشسطحسفرهرازپویشمتأثّ

فراگیاروجتاانیکهتقریباًندهستپدیدینو،رخدادهای...دهایزیستیوبنیاآب(،ناکارآمدسازی

(.1389:5راد،کاویانی)اندشده

المللیبی وصلحوامنیتزیستمحیطمستقیمبی حفاظتازةیبهرابطزیستمحیطدرتماماسناد

(آمدهاست:1982المللیحقوقهمبستگی)سومی میثاقبی طرحشیپةدهاست.درمقدمشاشاره

ومیراثمشترکبشریتاززیستمحیطبهاینکهصلح،توسعه،توجّههایعضومیثاقحاضر،بادولت»

اند،قرارگرفتههاتملّ،اقواموهاانسانةیهاییهستندجتانیکهموردشناساییکلّای بهبعدارزش

«.قیابندحمایتوتحقّحقوقبشر،شناسایی،عنوانبهها،معتقدندکهشایستهاستحقوقمربوطبهآن

اشاارهزیساتمحایطمتقابلصلحوامنیتباةبهرابطصراحتبهاصلبیستوپنجماعالمیهریونیز

وابستگیبهیکدیگر،زیستمحیطصلح،توسعهوحفاظتاز»دارد:د.ای اصلچنی بیانمینکمی

(.10-1387:9)رئیسی،«.باشندتقابلداشتهوغیرقابلتجزیهمیم

زایایدربیاباانةپدیادگساترشوشبادیشادیدکهبهفرسایاصلیریزگردهامنشأبهتوجّهبا

ایبتداشتی،اقتصادیوتوسعههایهلطمآن،آسیبناشیازاستمعطوفکشورهایعراقوعربستان

یتتدیدةمثاببهتوان،بحرانریزگردهارامیازای روداشتهاست.دنبالبهشورهایدرگیررابرایک

سیاسیوهایاقتصادیوینمود.بروزنابسامانیمنطقهتلقّدرملّیومحیطیزیستهبرایامنیتبالقوّ

اختالفا هیدروپلیتی وگذشتهازماندهیبرجاسیاسیهایدشمنیوهاکشمکشبروزواشغالعراق

وگردهایتعدادکانون.(1389:1)طوفان،روندیمشمارهابهای تنشةازجمل،میانکشورهایمنطقه

.اندبرابرشده5/3ربستانتقریباًکشورهایعراقوعگذشتهدرةدردودهغبار
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جتانقرارخش مهینخش وکمربنددر،هایغربیآنکشورایرانوهمسایهبهاینکهتوجّهبا

وازطارفدیگاراستخش مهیندراقلیمخش ونیزمساحتایراندوسوماندوبیشازگرفته

ت،کشورایراندرمعرضنصفمیانگی بارشساالنهدرجتاناس،کشوردرمیانگی بارشساالنه

ایوجتانیقراردارد.مناطقغربیوهمدرمقیاسمنطقهمقیاسمحلّهمدرغباروگردةوقوعپدید

هایکشورهایمجاورمانندعراق،سوریهاقلیمیونزدیکیبهبیاباناییودلیلموقعیتجغرافیبه،کشور

یازهایجوّرسامانهبیشتآنکهخصوصبههستند؛غباروگردهایوعربستان،بیشتردرمعرضسامانه

گردریزگردهاوةمطالع،بررسیورو یااز؛شوندجنوبغربیبهکشورواردمیغربوشمالغرب،

ریزیگذاریوبرنامهسیاستتیدرنتاویابیوتعیی عناصرمضرفشارمنظوربه،هاناشیازآنغبارو

گذاریوهمکاریخاارجیمعنااسیاستةکهدرحوزایهایمنطقهپیمانصور به،برایرفعآن

(.2-1390:1فاضلی،و)بوچانییابد،بسیارضروریاستمی

هایمختلفیصور لفکشورنشستدرطولسالبرایمتارریزگردهادرمناطقمختاگرچه

،بهداخلکشورهاآنبرایجلوگیریازورودمطلوبیةکنونبهنتیجهاتاکدامازآن،امّاهیچگیردمی

تنتابخشازآنجاکهامّاانددادهایای مشکلراریشههامسئوالنقولرسیدگیوحلّاند.بارنرسیده

اندیشیاساسیدرخصوصای رداخلکشوررفعکردوبرایچارهتواندکلرامیکمیازای مش

هنوزکاراجراییعمالًبنابرای ،استنیازبهاقداما عملیازسویمسئوالنکشورهایهمسایه،مسئله

بایدشود.بهداخلکشورافزودهمیغباروگردورود شدّبههرروزونشدهانجام درای مدّچندانی

،درعراقسیاسیواقتصادیهایبهمشکال امنیتیومعضلتوجّهداشتکهدرحالحاضر،باتوجّه

بلکهحفظسرزمی و؛وریزگردهانیستغباروگردةمسئلمردانای کشورحلّاسیدولتاولویتاس

هاآلودگیمنشأبهاینکهتوجّهبابرای ابن؛ودرمیشمارهبهاآنةدغدغتری متمرفعمشکال امنیتی

مناطقیکهدردهاانجامداد.برایجلوگیریازورودریزگراساسیتواناقدامیاخلینیست،نمید

وگردهایمکرراًازسیستمهایوسیعقراردارند،بابیابانجوارهمجتانوخش مهینکمربندخش و

ند.شورمیایمتأثّایوفرامنطقهمنطقهغبار

ایدرغربآسیا،منطقهغباروگردمنشأبهمحیططبیعیونزدیکیبامناطقتوجّهبانیزغربایران

 :Ali Jawad, 2021)راستمکرّکموبیشدائمیوصور بهغباروگردةمستعدبرایرخدادپدید

درسالیخش درگزارشوقوع(UNEP)سازمانمللزیستمحیطکهسازمانحفاظتیطوربه ؛(3

جنوبغربایرانوکشورهایةمنطقدای مناطق،هایآبریزموجوحوضهةهایرسوبیوریزدانپتنه

هاایرفت پوشاشرسطحیوهمچنی ازبی همسایههمچونعراقراباکاهشرطوبتسطحیوزی



 77-55، 1401النهرین، دورة اول، شمارة اول، بهار مطالعات سیاسی بین 74

 

 

بههمی (.1391:3وهمکاران،)عزیزیاستهدانستغباروگردةعللتشدیدپدیدتری متمگیاهی،

وریزگردهادرگیرهستند.غباروگردسال،ای مناطقباپدیدهخاطراستکهدربیشترروزهای

 گیری یجهتن. 8
جتاانقارارخشا مهینهایغربیآندرکمربندخش وبهاینکهکشورایرانوهمسایهتوجّهبا

وازطرفدیگراستواقعخش مهینمساحتایراندراقلیمخش ودوسوماندوبیشازگرفته

ایراندرمعرضبرای ابن؛استمیانگی بارشساالنهدرجتانسوم ی،میانگی بارشساالنهدرکشور

در.ریزگردهایهوامعضلیخطرناکقراردارداییومنطقهدرمقیاسمحلّغباروگردهایطوفان

هابلکهانسانتنتانه.سازند مختلمیشدّهرابهاآنسالمتیاندکهوجودآوردهفضایزندگیمردم،به

اصلیورودریزگردهاکهعاملاصلیمنشأ.دوپذیرندمیتأثیروضعیتحیوانا وگیاهاننیزازای 

قوشرقسوریهودراولصحراهایشمالعراةبوجنوبغربیایراناست،دروهلای پدیدهدرغر

هورالعظیمةشدخش های،بخشتیدرنتاقیعربستانهستند.دوم،صحراهایشرقوجنوبشرةوهل

پدیدههستند.ای هایأمنش یتر ینزددرنزدیکیمرزایرانوعراقوهورهایخوزستان،از

درجنوبغرب،ژهیوبهایدرمناطقگستردهغباروگردةدیدماچندسالیاستکهپکشوردر

هایدقیقیبایدانجامشودتاباشناختبنابرای درای زمینهپژوهش؛ستهاییرابرانگیختهانگرانی

بهتوجّهبا.یافتمحیطیزیستای معضلکاهشوکاملتمامابعادآنبتوانراهکاریبرایرویارویی

باامنیتداخلیومستقیموچهغیرمستقیمورطبهچهمحیطیزیستهایای متمکهبسیاریازبحران

ایاندیشید.چارههاآنتربرایحلّند،بنابرای بایدهرچهسریعهسترهایدرگیردرارتباطخارجیکشو

ومردمنواحیمختلفکشورشدهریگبانیگرریزگردهاکهچندی سالاستةدرای خصوصپدید

هاآنبرایحلّخارجیهستند،اگرهرچهزودترهاآن%80نزدی کههاآنمنشأبهتوجّهازطرفی،با

آن،بدبینیمسئوالنتبعبهمردمازمسئوالنداخلیونارضایتیافزایشسبب،ایاندیشیدهنشودچاره

واگرای روندهمچنانادامهشودکشورعراقمیخصوصبههایهمسایهایرانیازمسئوالنکشور

خواهیمبود.هاییدرروابطدوکشورهمسایهوتنشهادشمنیرآیندهشاهدبروزد،یابد

طاوالنیشاکلزمانیةبرهری تدریجیودورطبهیعواملجغرافیاییوژئوپلیتیکازآنجاکه

؛گذارنادمایازخودبرجای(چهمثبتوچهمنفی)پایداریکمابیشا گیرند،ازای روتأثیرمی

وبایادباهمناابعجغرافیاایی،نادهیآدراحتماالیومناقشاا هادرگیریازجلوگیریبرایبنابرای 

ازبهای جنبهحاضرپژوهشدردرای راستابرای ابن؛شودمبذولکافیتوجّهزاتنشمحیطیزیست
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منابعتنشدربی دوکشورایرانوعراقپرداختهشدکهای عاملدرقالبنظریههامرادیکسونو

،مورداستییا مطرحدرمباحثژئوپلیتیکنظرازکهیکیمنازعهبهپدیدهمحیطیزیستنگرش

بحثی،استگیراکثرکشورهایجتانکهامروزهگریبانمحیطیزیست.بحرانگرفتقراربررسی

درمنااطقمحیطایزیستیهابحران یترمتمبسیارجدیاستکهنبایدازآنغافلشدویکیاز

مناطقغربییاژهیودرای میانکشورایرانوبهنحوکه؛است،پدیدهریزگردهاخش مهینخش و

ریزگردهاکهعمدتاًناشیازقطعمنشأبهتوجّه،باباشندیموجنوبغربیایرانباای بحرانمواجه

هاینهیدرزموپیامدهایمختلفیکهای متمانناخواندهاستیعراقهااردرعراقوصحدرختاننخل

هوجودآوردهاخصبطوربهاعموشتروندانای مناطقطوربهمختلفبرایشتروندانکشورایران

ایبرایکنونچارهحلای بحرانکهتاةنیدرزمفتههایمختلفصور گروهمچنی نشستاست

محیطیزیستکهاگرنتوانجلویای بحرانرساندبهای نتیجهمیماراحلآناندیشیدهنشدهاست،

از،هایکافیازسویدوکشورایرانوعراقاندیشیدهنشودهبرایحلآنکوششچچنانراگرفتو

ونارضایتیبدبینیموجبوازسویدیگرشتروندانایرانازنظامسیاسینارضایتیسببطرف ی

انتظاربروزتوانیمهمچنانادامهیابد،مسئلهشودواگرای اقمیدولتعرعملکرددولتایراناز

داشت.درای زمینهمنازعا ومناقشا دربی دوکشورهمسایهرا

 منابع
، «محیطی تبیین ژئوپلیتیکی مسائل زیست» (،1390) دیمجاحمدی، سید عباس؛ حیدری موصلو، طهمورث؛ نجات پور، 

 .212-199، 4 مارۀش، سال سوم، ی نو در جغرافیای انسانیها نگرشعلمی د پژوهشی  ةفصلنام

آلدودگی ناشدی از ریزگردهدا در     کداهش  بدر بررسی تأثیر جهت ساختمان » ،(1393) محسنبینا،  ؛پوردیهیمی، شهرام

 .63-41 ،6 مارۀش ،مطالعات معماری ایرانیة فصلنام دو، «ساختمانی مورد مطالعه: بناهای شهر دزفول یها مجموعه

 ،«ایران ملّی تامنیمحیطی در  ارزیابی تهدیدات زیست» ،(1392) حجّتمهکویی،  ؛پیشگاهی فرد، زهرا؛ جاجرمی، کاظم

 .230-193، 67 مارۀش ،22 سال ،راهبردة فصلنام

اطالعدات  ة سدامان  کداربرد » ،(1393) احمدپوراحمد،  ؛رحیلی خراسانی، لیال؛ ، سیروسپور حسن ؛جعفری، حمیدرضا

مجلده   ،«کرمانشداه  شدهر  هدوا در  یهدا  ندده یآالو تحلیل فضایی د مکانی و منداب     یابی مکان( در GIS) ییایجغراف

 .64-51، 1 مارۀش ،40 ۀدور ی،شناس طیمح

 ،(1392) یمهدد صدمدی،  ؛ محمدحسدن شیرازی،  ؛زمان زاده، سید محمد ؛نجفی، محمد سعید؛ اخالق، فرامرز خوش

 .36-17 ،6 مارۀش ،جغرافیا و مخاطرات محیطیة مجل، «در غرب و جنوب غرب ایران غبار  و  گردبررسی ترکیبات »

سال ، شناسی کاربردیوهوا آب ةدوفصلنام، «در ایران غبار  و  گرد یها طوفانشناسی وهوا آب» ،(1393) معصومهزنگنه، 

 .12-1، 1 مارۀش، اول
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علدوم و   ةفصدلنام ، «محیطی بر ژئوپلیتیک زیست یا مقدمه»، (1386) درضایحممتکی،  نژاد پاک؛ ، یوسفنیالعابد نیز

 .112-103 ،2 مارۀش ،نهم ۀدور ،زیست تکنولوژی محیط

اولین  ،«آن بر مؤثّراستان خوزستان و عوامل  در غبار  و  گرد ۀدیپدبررسی » ،(1390) نیحسمرادی،  ؛زاده، محمدشفیعی

- 530 ،و مناب  طبیعی یکشاورز درسالی  و خشک یآب کممرکز تحقیقات ، میاقل رییتغسالی و  خشک ملّی کنفرانس

540. 

، سیاست خدارجی ة فصلنام ،«در مهار ریزگردها یا منطقه یها یهمکار انداز چشمو  ها چالش» (.1389) مسعودطوفان، 

 .958-943 ،4 مارۀش ،چهارم سال بیست و

  و  گدرد ۀ تحلیل آماری د همدیدی پدید » ،(1391) طاهرصفر راد،  ؛میری، مرتضی ؛اکبر یعل، پور یشمس ؛عزیزی، قاسم

 .134-123، 3 مارۀش ،سال سی و هشتم، یشناس طیمحة مجل ،«غربی ایرانة میندر  غبار

ة فصدلنام  ،«غربدی ایدران  ة مد یندر  غبدار   و  گردۀ دیپدردیابی » ،(1391) دیامنبوی، سید  ؛میری، مرتضی ؛عزیزی، قاسم

 .81-63، 7 مارۀش ،سال دوم ،خشک مطالعات جغرافیایی مناطق

، سال فصلنامه مطالعات خاورمیانه، «فارس جیخلژئوپلیتیک عراق و امنیت در منطقه » ،(1388محسن )علوی پور، سید 

 .122-105، 2 مارۀششانزدهم، 

ة فصلنامنگین ایران  ،«جایگاه مفهوم فضای حیاتی در استراتژی ژئوپلیتیک عراق عصر صدام» ،(1389) مرادراد، کاویانی

 .84-71 ،32 مارۀش، سال نهم، تخصصی مطالعات دفاع مقدس

سال ، ژئوپلیتیکة فصلنام ،«و اکولوژی( تیامنة رابطمحیطی ) پردازش مفهوم امنیت زیست»، (1390) مرادکاویانی راد، 

 .100-80 ،3 مارۀش، هفتم

 ةپژوهشنام، «جنگ علیه جمهوری اسالمی ایران در آستانهت داخلی عراق تحواّلبررسی »(، 1391مسعود )نژاد، کوهستانی

 .152-129 ،3 مارۀشسال اول،  دفاع مقدس،

 یگدذار  استیسمحیطی و  ت زیستیامن» ،(1390) دیحمبحیرایی،  ؛، جعفرپور حسن؛ محمدحسننامی،  ؛لطفی، حیدر

 .144-121، 4 مارۀش، 3 سال، نو در جغرافیای انسانی یها نگرشعلمی د پژوهشی ة فصلنام ،«ملّی امنیت

 ملّی امنیت نیتأم دربررسی جایگاه ژئوپلیتیک انرژی »، (1391) نیحسمهدیان، ؛ صفوی، سید یحیی؛ محرابی، علیرضا

 ،سال نهم ،ژئوپلیتیک فصلنامه، «محور و توسعه محور( حفظ)گسترش محور،  ملّی رویکرد امنیت سه منظرایران از 

 .59-32 ،1 مارۀش

حقدوق  ة مجلد  ه،همسدای  یکشدورها  وریزگردهدا در ایدران   ۀ دید پد(. بررسدی حقدوقی افدزایش    1388) یعلمشهدی، 

 .305 د 320 صص ،5 ش ،و تطبیقی الملل نیبایرانی حقوق ة سالنام ،زیست محیط
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