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 چکيده
ارزان  خام مواد المللی، منشأبین بزرگ هايقدرت حد فاصل در گرفتن قرار و برتر ژئوپلیتیک

 مصرف بزرگ بازار و گاز و به خصوص نفت جهان انرژي کانون و دنیا اقتصاد براي قیمت

دیل کرده است. توجه جهان تب کانون به را آسیاي غربی یافته،توسعه و صنعتی رهايکشو تولیدات

گونه هیچ هاي جهان بوده و البتهدر واقع این منطقه صرفاً به عنوان زمین حاصلخیزي براي قدرت

-بحران المللی وجود نداشته ونفعان بینکُنشی براي حفظ حیات اکوسیستم این حوزه از سوي ذي

ست. اساز ی بیش از پیش به عنوان تهدیدکننده محیط زیست این منطقه از جهان مسألههاي محیط

 عریفبازت هشداردهنده، هاينظام توسعه از اکولوژي منطقه غرب آسیا نیازمند مراقبت اساساً

 کولوژیکیا امنیت دادن قرار اولویت در و این منطقه المللی دربین و ملی هايسیاست هاياولویت

هاي حلیلی بحرانت-این پژوهش با روشی توصیفی .هاستریزيبرنامه و هاگذاريتسیاس در

ر این کند و عملکرد کشورهاي واقع دموجود در مورد محیط زیست منطقه غرب آسیا را تبیین می

ازد. پردب میمنطقه از جهان را راجع به مسأله مورد بحث ارزیابی کرده و به ارائه راهکارهاي مطلو

هاي زیادي در زمینه مدیریت محیطی داشته دهد که غرب آسیا پیشرفتقیق نشان مینتایج تح

جاي اثرات محیطی، بههاي موجود در تغییرات زیستاست، اما باید تأکید بیشتري بر رفع محرک

 ها لحاظ شود.آن
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 مقدمه -1
شمار  به انسانی یا طبیعی خاستگاه با تدریجی یا ناگهانی پیشامدهاي محیطی، هايبحران

-می مواجه خطر با بشر اسکان و زیست گستره امنیتِ و سالمت آن، از متأثر که روندمی

 وهوا،بتغییرات آ مانند محیطی تغییرات اخیر هايدهه (. در35: 1389راد، شود )کاویانی

 هکرد الخصوص آسیاي غربی ایجادعلی جهان سراسر در انانس براي را اساسی هايچالش

جرمی و برد )جا نام زیستی منابع کمیابی بحران توانرا می آن تأثیر ترینجدي   که است

 آینده رد منابع زیستی کمبود بحران و جهانی با این تفاسیر گرمایش .(193: 1392همکاران، 

: 1394نژاد، شد )اسمعیل رمیانه خواهدغرب آسیا و خاو منطقه در مهمی هايچالش باعث

 در ايفزاینده نقش جوامع، اقتصادي و فرهنگی سیاسی، (. در واقع ساختارهاي108

 مداخالت دامنه فزایندگی گویاي موجود هايیافته و هاداده. اندیافته شناسیتحوالت بوم

(. 33: 1389، راداست )کاویانی کروي و محلی محیط زیست تخریب و فروسایی انسانی در

 منابع زا رویهبی برداريبهره و زمین کره جمعیت چشمگیر افزایش همچون لذا عواملی

 هگذاشت جاي بر اکوسیستم بر را خود تأثیر نیازهاي اقتصادي تأمین براي محیط زیست

یع جغرافیایی شا هايصحیح پدیده با این حال شناخت .(3: 1389است )بزي و همکاران، 

 هاياناز بحر ناشی خسارات کاهش راهکارهاي تریناز مهم تواند یکییدر هر منطقه م

 .(5: 1389محیطی باشد )عطایی و احمدي، 

 محیطیزیست بحران دستخوش کره زمین که دهدمی نشان ما پیرامون هايواقعیت

 باال آمدن جوي، تغییرات و زمین کره شدن گرم آب، و هوا ها، آلودگیجنگل کاهش. است

 تنوع کاهش مراتع، تخریب شدن منابع، تهی صنعتی، و شهري هايزباله انبوه ،دریا آب

اکنون در  که است محیطیزیست هايبحران از مصادیقی خود ...و ازن الیه تخریب زیستی،

-زیست مسائل اهمیت به کشورها اخیر، هايسال در .شودمی مشاهده به وفور غرب آسیا

 سطح در قوانین برخی به وضع مسأله، این به نسبت رخط با احساس و اندبرده پی محیطی

کشورهاي غرب آسیا که  رسدمی نظر به. اندپرداخته المللیهاي بینتوافقنامه تنظیم یا و ملی
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 و محیطیزیست ضایعات کاهش به دنبال راستا این در باشندمورد مطالعه این تحقیق می

 از هاي مختلفیویرایش خود شرایط به توجه با و هستند توسعه نمودن مراحل طی زمانهم

مبرهن است که  .(12: 1389کنند )مرادحاصل و مزینی، می دنبال را پایدار توسعه الگوي

. کندمی فراهم را انسان بالندگی و رشد امکان مکان زندگی، و عرصه عنوانبه زیستمحیط

 شیرین، آب منابع ودوهوا، کمبآب تغییرات مانند محیطیزیست تغییرات اخیر هايدهه در

 سراسر در انسان براي را اساسی هايو سایر مسائلی که بیان گردید چالش هوا آلودگی

 انسانی امنیت روي بر که هستند نمودهایی بسا که این مسائل از. است کرده ایجاد جهان

 .(43: 1394اند )نوروزي و همکاران، انداخته خطر به را انسانی امنیت و بوده تأثیرگذار

 هشداردهنده، هاينظام توسعه اکولوژي منطقه غرب آسیا نیازمند از مراقبت اساساً

 دادن قرار اولویت در و این منطقه المللی دربین و ملی هايسیاست هاياولویت بازتعریف

 آن گویاي شواهد و قرائن .است هاریزيبرنامه و هاگذاريسیاست در اکولوژیکی امنیت

 غرب منطقه در نوین و دو سطح مبنایی در منازعات و هادرگیري دوجو بر عالوه که است

است  بوده همراه ايفزاینده بحران با در این منطقه از جهان توسعه هايشاخص آسیا،

 .(13: 1394زاده و سلطانی، )اسماعیل

 بزرگ، تأثیر ادیان مهد و هاتمدن گفتگوي مرکز به عنوان آسیا در واقع غرب

 براي تواندمی تجویز و فراگیري از نظر مفهوم این و غرافیاي جهان داشتهج بر توجهیقابل

 .(19: 1394گیرد )شفیعی و همکاران،  قرار معضالت مورد استفاده از بسیاري حل

 خام مواد المللی، منشأبین بزرگ هايقدرت حد فاصل در گرفتن قرار و برتر ژئوپلیتیک

 بزرگ بازار و گاز و به خصوص نفت جهان انرژي کانون و دنیا اقتصاد براي قیمتارزان 

توجه جهان  کانون به را آسیاي غربی یافته،توسعه و صنعتی کشورهاي تولیدات مصرف

عنوان زمین حاصلخیزي (. درواقع این منطقه صرفاً به7: 1388اي، تبدیل کرده است )جمعه
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ات اکوسیستم این حوزه گونه کُنشی براي حفظ حیهاي جهان بوده و البته هیچبراي قدرت

 المللی وجود نداشته است.نفعان بیناز سوي ذي

 ترینبمخر به عنوان دیرباز از محیطی هايگونه که گفته آمد بحرانبا این حال همان

 يهابررسی و پژوهش .بوده است مطرح زیستگاهش و جامعه انسان، به رسانآسیب عوامل

 پاسخ کهبل نیستند، خسارت میزان کنندهتعیین نفساً هابحران دهدمی نشان شدهانجام

 وزاده کند )عسکريمی تعیین را وارده هايخسارت میزان که است به بحران مسئوالن

ها به مسئله ( که این موضوع، ضرورت نقش مدیریت و ورود دولت9: 1389همکاران، 

 فعلی یطشرا در که باورند این بر متخصصان و نماید. کارشناسانبحران محیطی را تبیین می

 سیاسی، و فرهنگی نامناسب اقتصادي، هايزیرساخت مدیریت، ضعف چون عواملی

-ثبات سیاست عدم نگري،بخشی بودن، غیررقابتی توسعه، مشخص استراتژي نداشتن

 رغمعلی که شده موجب عامل هاده و اقتصادي صنعتی، تحوالت به توجهیبی و هاگذاري

 واقعی جایگاه انندنتو غرب آسیا کشورهاي الزم، انسانی منابع ویژهبه هاقابلیت و هاتوانایی

 هنحو و هابحران شناخت .(13دست آورند )همان:  به جهانی سطح در را خود شایسته و

مستلزم  امر این. داشت خواهد غرب آسیا کشورهاي توسعه در مهمی نقش آن مدیریت

 مدیریت، روز بادانش هنگام به طارتبا جهت هموار بسترهاي و مناسب هايزیرساخت

 ايهبرنامه و تحقیقات کارشناسی، و مشاوره به خدمات بها دادن زبده، مدیران پرورش

عنی بحران طبیعی ی مدیریت از مناسب ذهنیت ایجاد یک راستا در این. باشدمی آموزشی

 شتدا خواهد بسزایی تأثیر کند رهبري را در شرایط خاص، جامعه بتواند که مدیریتی

ش (. با این تفاسیر، پژوهش پیش رو بر آن است تا با نمای1382 همکاران، و )شریفی

ازگو هاي روبروي کشورهاي این منطقه را بهاي طبیعی در منطقه غرب آسیا، چالشبحران

 یان کند.هاي ذکر شده بکرده و راهکارهاي مدیریتی این کشورها را براي مقابله با بحران
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 پیشینه پژوهش -2

 مربوط دوران معاصر به محیطی مسائل با در ارتباط شدهمطرح مباحث بیشترین

قدمت تاریخی  انسان، اعمال محیطیپیامدهاي زیست به نسبت آگاهی و نگرانی شود امامی

 منابع صنعتی و... و نفتی هايفعالیت شناختی،بوم مشکالت شناختی،زیست مسائل .دارد

 نگاروقایع 1اولین میالدي، جان 1660 دهه در .باشندمی زیستمحیط تهدیدکننده اصلی

 بسیج هوا آلودگی را علیه مردم FumiFugium عنوان با هايانتشار جزوه با تا کرد سعی

 مردم سر روي بر که دائماً سنگزغال انگیز بودنغم و جهنمی ابر از جزوه، وي این در. کند

 با رابطه همکارانش در و انگستادلر 2001در سال  (.1379کرده بود )موبر،  شکایت است،

 صحراي و هادریاچه بستر نقش جهان، وقوع گرد و غبارهاي فراوانی مکانی بنديپهنه

انگستاندلر و همکاران، ) دانندمی گرد و غبار اصلی تولیدکنندگان به عنوان را آفریقا بزرگ

 شناسایی و بارگرد و غ خصوصیات  بررسی با 2009 همکارانش در سال و وانگ .(2001

در سوي دیگر آسیا نیز  که کردند مشخص خشک چیننیمه و خشک نواحی در آن منابع

 امواج و همدیدمقیاس هايسامانه از متأثر آفریقا صحراي شمال و وسیع عربستان هايبیابان

 .(Wang, 2009) دهندمی گسترش غربی آسیا مناطق به را گرد و غبار غربی،

 کند که شمارالمللی اشاره میاي با عنوان آب و امنیت بینقاله( در م1386ساز )چیت 

 کشور 11 هکشور ب 3 از اندمواجه آب کمیابی با خاورمیانه در 1990که تا سال  کشورهایی

 سوریه ن،عما مراکش، لیبی، مصر، ایران، شامل دیگر کشور 7 رودمی انتظار و است رسیده

 (.1386 ساز،چیت) شوند ضافها فهرست این به 2025 سال در اتیوپی و

موضوعات  و مسائل ترینمهم (GEO4) جهانی زیستمحیط اندازچشم گزارش در

 رشد از ناشی آب کاهش سرانه بابت نگرانی آسیا، در غرب شدهمطرح زیستمحیط کلیدي

 حجم افزایش همچنین ناپایدار، مصرف افزایش علت به منابع کاهش و جمعیت رویهبی

                                                           
1. John Evelyn 
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 شهرها، تخریب هواي کیفیت آمدن پایین و هوا آلودگی در نتیجه و کاال و دافرا جابجایی

ژنتیکی  تنوع کاهش در نهایت و دیگر هايکاربري به آن تبدیل و کشاورزي اراضی

درنتیجه  و جمعیت رویهبی افزایش از ناشی فوق موارد همه. است کشاورزي هايگونه

 .(UNEP, 2007) است اخیر هايدهه طی زیستمحیط منابع مصرف تقاضاي افزایش

 منطقه مورد مطالعه -3

منطقه غرب آسیا از سوریه و لبنان در غرب تا پاکستان در شرق و از ازبکستان و 

یباً تمام کشورهاي شرق تقرگرجستان در شمال تا یمن در جنوب امتداد دارد. این منطقه 

هاي اشغالی، و کشورهاي حوزه حوزه مدیترانه مانند ترکیه، سوریه، لبنان، فلسطین، سرزمین

کویت، امارات متحده، قطر، بحرین، یمن و عمان(  و  عربستان،عربستان )یره جزشبه

کشورهاي جدا شده از شوروي سابق همچون ترکمنستان، تاجیکستان، ازبکستان، 

 قرقیزستان، آذربایجان، ارمنستان و گرجستان به اضافه ایران، افغانستان، پاکستان و عراق را

منطقه با حدود دوازده میلیون  ینا .(156: 1373نقیب زاده، )( 1نقشه شود )یمشامل 

سکنه  %5میلیون نفر سکنه دارد که معادل  300وسعت زمین(  10%مساحت ) یلومترمربعک

جغرافیایی و آب و هوایی در منطقه پراکنده  يهاو برحسب جاذبه دهدیجهان را تشکیل م

دلیل شرایط اقلیمی و موقع جغرافیائی در این بخش از آسیا  تمرکز جمعیت به .اندشده

. اندیافته حاصلخیز تمرکز ايینهیکسان نیست و اغلب مردم در مناطق ساحلی مرطوب و زم

 تمام میان در. دهندیسکنه این منطقه را تشکیل م %75سه کشور ترکیه، ایران و افغانستان 

 کشورهاي است. اغلب آن اقلیم غرب آسیا یگانگی جنبه تریناساسی مشترک، خصوصیات

 و خشک مناطق جزء و مشترک بوده زیرزمینی و سطحی آب منابع داراي منطقه این

بزي و همکارن، ) آیندحساب میاند بهمواجه آب کمبود با اکنونهم از که خشکنیمه

 رودها دریاها، نیز و افریقا و آسیا اروپا، قاره سه میان در ناحیه با توجه به اینکه این .(2010

نفت و  عظیم ذخایر از آن منديبهره قرار دارد و همچنین به دلیل استراتژیک هايتنگه و

 یکدیگر با آن، بر سلطه و دسترسی براي صنعتی بزرگ کشورهاي تا شده آن موجب گاز،
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وجود بیش  .پدید آورند آن در را زیادي هايبحران و هاکشمکش و باشند سختی رقابت در

اي، آن هاي فرامنطقهدرصد ذخایر نفت جهان در این منطقه و تأثیر آن بر منافع قدرت 65از 

 اي گسیخته و شکننده درآورده است.صورت منطقهرا به

 

 
 . کشورهای منطقه غرب آسیا1نقشه 

 

 تحقیق روش -4

 روش به اطالعات آوريجمع و بوده توصیفی و کیفی صورتبه پژوهش این

 روش از استفاده با شدهگردآوري اطالعات وتحلیلتجزیه و گرفته تصور ايکتابخانه

 جدید هايگزارش چنینهم و محیطی هايبحران مدیریت با مرتبط متون محتواي تحلیل

هاي محیطی، مفهوم بحران تا شد تالش این بر عالوه. گردیده است ارائه آن با مرتبط علوم

 از بعد. شود مطرح به وضوح محدوده مورد مطالعهبر آن در مورد  تأثیرگذار عوامل ابعاد و
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 و هاچالش غرب آسیا و منطقه در آن بر درست مدیریت موارد به شیوه این بررسی

 شده است. مسئله پرداخته این حل راهکارهاي

 بحث اصلی -5

وساز سبز صورت گرفته است اما آب هایی درزمینه بخش ساختکه پیشرفتدرحالی

 آب کمبود اخیر هايدهه . در(UNEP, 2012)عات بحرانی است همچنان یکی از موضو

 تا است بوده غربی جنوب آسیاي و خاورمیانه در رویارویی اصلی هايریشه از یکی شیرین

به . اندبرخاسته یکدیگر با نظامی رویارویی به منطقه این کشورهاي از ايپاره که آنجا

 بلکه ،سیاست سر بر نه خاورمیانه در بعدي جنگ منطقه این در احتماالً گفته به طوري که

 داراي منطقه این کشورهاي اغلب .(2010بزي و همکاران، ) خواهد داد رخ آب سر بر

 مختلفی منازعات همواره هاآن از برداريبهره و مشترک بوده زیرزمینی و سطحی آب منابع

 کویت،: عربی نظیر خیزنفت کشورهاي. (1نمودار ) است آورده وجود به هاآن میان در را

 نیاد سطح در که هستند کشوري 9 از کشور پنج جزو عربی متحده امارات و عربستان قطر،

 اختیار دارند. در را سرانه آب کمترین منابع

 
 CEDARE and AWC, 2004 مأخذ:               غرب آسیامنطقه ذخیره آب داخلي در . 1نمودار 
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 به و خاورمیانه منطقه در آب بحران از اشین مشکالت حل به منظور حاضر حال در

 شود؛یم استفاده دریا آب کردن شیرین از وسیع طوربه این منطقه، عربی کشورهاي ویژه

 نطقهم در دریا آب کردن و شیرین زدایینمک ظرفیت از درصد 60 از بیش کهطوريبه

معادل  ه تنهاییب عربستان در آب کردن شیرین ظرفیت .(1شکل ) است متمرکز فارسخلیج

 براي فارس،خلیج هايامیرنشین اغلب و کویت همچنین. است جهان کل ظرفیت درصد 30

ان، بزي و همکار) هستند متکی دریا آب شیرین کردن به عمدتاً آشامیدنی خود آب تأمین

2010.) 

 

 
 Tanuki Photography مأخذ:       فارسخلیج همکاری شورای کشورهای در آب زدایي. نمک1شکل 

از برنامه  (GEO5)زیست جهانی انداز پنجم محیطبر اساس گزارش چشم

زیست سازمان ملل متحد، رویکردهاي سیاسی فعلی ممکن است براي غلبه بر بدتر محیط

اما  شدن کمبود آب، از بین رفتن زمین و باال آمدن سطح دریا در غرب آسیا کافی نباشند؛

که به  ترحال افزایش باشند به یک رویکرد یکپارچه که سطوح آلودگی منطقه دردرصورتی
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که در شوند به جاي اینصورت جمعی بررسی میمحیطی بهموجب آن فشارهاي زیست

هاي بخشی در نظر گرفته شوند، نیاز است. الگوي مصرف ناپایدار و الگوهاي تولید سیاست

ک اقتصاد سبز مقرون به هاي تجدیدپذیر باید بررسی شوند و گذار به یو مصرف کم انرژي

بر گزارش همین سازمان، افزایش تعداد افرادي که از غرب  صرفه باید به دست بیاید. بنا

تأثیر  کنند نیز روي محیطهاي مختلف و دالیل دیگر نقل مکان میآسیا به دلیل جنگ

ر شود. با این حال، برخی کشورها دگذارد و باعث از بین رفتن زمین و منابع آبی میمی

هایی مانند بخش ساخت و ساز سبز هستند، غرب آسیا در حال پیشرفت در حوزه

محیطی که اصالحات ملی منجر به بروز برخی مزایا و منافع اقتصادي و زیستطوريبه

چشمگیر در کویت؛ مدیریت منابع آبی در یمن، عربستان سعودي و بحرین؛ احیاي مراتع 

لبنان شده است. از طرفی در حالی که این اقدامات و مدیریت ساحلی پایدار در  در سوریه

توانند به گذار به یک اقتصاد سبز کمک کنند. کشورهاي سراسر تشدید و تسریع شوند می

شود آماده که اواخر ماه جاري برگزار می 20جهان خود را براي شرکت در نشست ریو+

براي غرب آسیا هستند  GEO5ها اصلی ها و پیشنهادکنند. آنچه گفته شد در میان یافتهمی

هاي صورت گرفته براي رسیدن به زیست و پیشرفتکه به بررسی موقعیت جهانی محیط

 .(Jalilvand, 2012: 8 & UNEP, 2012)پردازند اهداف موردتوافق می

فارس که داراي منابع غنی هاي موجود در کشورهاي حاشیه خلیجیکی دیگر از بحران

 مصرف (.2نمودار ) باشدها میاز مصرف این سوخت نفتی هستند آلودگی حاصل

 به باعث در کشورها غالب انرژي منابع به عنوان گاز و نفت همچون فسیلی هايسوخت

نشادي، ممعینی و دهقان ) شد خواهد بشریت براي ناپذیريجبران خسارات آمدن وجود

1389 :45). 

GEO5 منابع انرژي تجدیدپذیر، بخش رغم وفور کند که علیبه این نکته نیز اشاره می

هاي فسیلی وابسته است و این منجر به تولید حجم شدت به سوختانرژي همچنان به
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هاي شود. حمایت از تولید انرژيمحیطی میانبوهی از کربن و اثرات سوء زیست

تواند به نیازهاي انرژي در حال افزایش غرب آسیا پاسخ دهد و به تنوع تجدیدپذیر می

محیطی نیاز به هاي زیستمنطقه کمک کند. براي طراحی و اجراي سیاستاقتصاد 

هاي بیشتري براي مشارکت جامعه مدنی، جوامع محلی، دولت محلی و مرکزي و تالش

عالوه بر بیان شرایط محیطی منطقه به ارائه برخی  GEO5باشد. مدخالن میسایر ذي

محیطی در غرب آسیا ت زیستراهکارهاي موفق و رویکردها براي رسیدگی به مشکال

 .(UNEP, 2012)توانند در جاهاي دیگر تشدید و تکرار شوند پردازد که میمی

 
 IEA.2010 مأخذ:                غرب آسیا در اولیه انرژی . مصرف2نمودار 

آلودگی  به توانمی فسیلی هايسوخت مصرف از ناشی مضرات ترینمهم از

 اسیدي اشاره هايباران بارش و هوایی و آب تغییرات اي،نهگلخا گازهاي اثر زیست،محیط

 یک عنوان به همواره اقتصادي توسعه فرآیند در انرژي از بهینه استفاده دلیل همین به. کرد

 اتمضر بیشتر این تأثیر از اجتناب براي. است بوده مدنظر پایدار توسعه در مهم هدف

 انرژي زیست همچونمحیط با زگارسا هايانرژي یا تجدیدپذیر هايانرژي مصرف

معینی و دهقان ) شودمی پیشنهاد... و گرماییزمین انرژي و بادي انرژي خورشیدي،

 .(45: 1389منشادي، 
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 هامحرّک -1-5

دهد فشارهاي ، مفهومی وجود دارد که نشان میGEO5در مرکز روش کار 

یربنایی تغییر در نظر هاي زتوان کم کرد که مشوقورتی میصمحیطی را تنها در زیست

که به بررسی دالیل و علل خصوص وقتیها مؤثرترین جنبه هستند بهگرفته شوند. سیاست

متوجه  GEO5 دهند.ثرات واکنش نشان میپردازند و کمتر به ازیست میتخریب محیط

خ باالي اجتماعی و نر-هاي اقتصاديشده است که رشد جمعیت، شهري شدن، سیاست

محیطی در غرب هاي اصلی موجد فشارهاي زیستیعی در میان محرکمصرف منابع طب

 .(UNEP, 2012)آسیا هستند 

 معیت و شهری شدنج -2-5

رخ بر اساس آمارهاي سازمان ملل: قطر، سوریه، امارت متحده عربی و یمن داراي ن

هایی از غرب آسیا از کمبود آب (. بخش3نمودار ) درصد هستند 5/2رشد جمعیت باالي 

به طورکلی، رشد باالي جمعیت  عیت تشدید شده است.برند که این با افزایش جممی رنج

هاي و نرخ شهري شدن، افزایش تعداد دفعات خشکسالی و رویدادهاي ناگوار به فعالیت

اند که این منجر به افزایش اند و باعث بهبود استانداردهاي زندگی شدهاقتصادي دامن زده

ه بار ده است و سطوح باالتري از آلودگی و کمبود منابع را بشکاف بین عرضه و تقاضا ش

شهري  2020درصد از جمعیت غرب آسیا تا سال  78شود که بینی میآورده است. پیش

شوند. مهاجرت از روستاها به شهرها و تغییرات معیشتی ناشی از آن اغلب همراه با می

توانند به یات هستند که میتغییر الگوهاي مصرف انرژي و افزایش مصرف گوشت و لبن

 .(Ibid, 2012)فشارهاي ارضی دامن بزنند 
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 UN, 2008  مأخذ:     نرخ رشد جمعیت در آسیای غربي و آسیای مرکزی .3نمودار 

هاي شهري توسط سطوح باالتر مصرف گوشت، لبنیات و در سراسر جهان، رژیم

ري وند و نیاز به تولید انرژي برتشارد میشوند. این غذاها اغلب وروغن نباتی شناخته می

دهند که تعداد دام در غرب و مرکز آسیا به شدت دارند. آمارهاي سازمان ملل نشان می

-بهافزایش یافته است و این به مننظور رفع تقاضاي گوشت صورت گرفته است. از یک جن

دهد که یتر، تحقیقات صورت گرفته توسط سازمان خواروبار جهانی )فائو( نشان مي مثبت

ات شهري شدن تقاضاي فضاهاي سبز در منطقه را افزایش داده است و باعث ایجاد تغییر

 .(Michel and etc, 2012: 24)سازي شده است هاي جنگلمهمی در سیاست

 دی و مصرف منابعتوسعه اقتصا -3-5

 2008تا  2004هاي طور یکنواختی در اکثر نقاط غرب آسیا بین سالمصرف انرژي به

ها، درصد افزایش یافت. امروز میزان تقاضا در تمام بخش 20فزایش پیدا کرد و تا حدود ا

ونقل به طرز چشمگیري در حال افزایش انرژي خانگی و حمل از جمله در تولید برق و

است. در غرب آسیا، شیوع الگوهاي ناپایدار تقاضا و مصرف منجر به کاهش منابع آب، 
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 اي بر سر منابع مشترک شده است.هاي منطقهش تنشبدتر شدن وضعیت آب و افزای

Geo5 توان از جاهایی که در کند که مصرف انرژي در مناطق شهري را میبه این اشاره می

که افراد از خطرات گاز دهند دور کرد، براي اینمحیطی رخ میهاي زیستها آسیبآن

 .(Ibid, 2012)اي و آلودگی آب مصرفی خود خبر ندارند گلخانه

 های محیطی و امنیتبحران -4-5

 رایطش تابع سیاسی امنیت -جغرافیایی محتواي است، امنیت ثابت مفهوم که حالی در

افزونی  زرو عالقه اخیر، هايسال در (.124 :1381 مجتهدزاده،)کند تغییر می مکان و زمان

 در و 1970 ههد در امریکا، در رسدمی نظر به آمده که وجود به محیطی امنیت مفهوم به

-یستزامنیت  (. بنابراین25 :1386 فرد،پیشگاهی) بروز کرد نفتی بحران اولین به پاسخ

 .است هرگونه آسیب از جهانی و منطقهاي محلی، نگهداري محیط و حفظ بر ناظر محیطی

 و کند می عمل و همبسته یکپارچه کننده پشتیبانی نظام به عنوان کنونی دنیاي در امنیت این

  .است متکی بدان انکارناپذیر ايبه گونه بشري حیات

 نشان پژوهش، در این شمرده شده بر محیطیزیست موضوعات تهدیدکننده و عوامل

دول آسیاي  تهدید کننده امنیت عنوان به همواره محیطیهاي زیستچالش که دهدمی

آب  کم در حوزه منطقه مورد مطالعه این پژوهش. ایجاد کنند را هاییبحران تواندمی غربی،

 خشکسالی و آب کمبود کشورهاي واقع در این منطقه با و کره جغرافیایی قرار گرفته است

 بیشترین گاز و نفت توجه قابل داشتن منابع انرژي، خاورمیانه با بخش در. مواجه هستند

 به وابسته طور محسوسی به کشورهاي این حوزه اقتصاد که جاآن از. جهان را دارد ذخایر

 و عرضه در یا چالش و قیمت کاهش در نوسان هرگونه گاز است، و نفت فروش و لیدتو

 مواجه حادي و مشکالت چالش با را هاآن اقتصادي امنیت تواندها میانرژي این تقاضاي

 هايسوخت که است تهدیداتی از جمله اي گلخانه گازهاي انتشار که آنجا از به عالوه. کند

ها، سوخت این از حد از بیش و استفاده است آورده وجود هب زیست محیط فسیلی براي

هاي نفت و گاز که با توجه به مخازن و پاالیشگاه کندمی ایجاد را هاییچالش و تهدیدات
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محیطی کشورهاي  امنیت براي بلندمدت در ايگازهاي گلخانه اثرات واقع در خاورمیانه،

مهاجرت به دلیل  و طبیعی جمعیت زایشاف عالوه به .شد خواهد آفرینمخاطره غرب آسیا

 برآورده مطلوب، فضاي جفرافیاي انرژي، به جنگ و خشکسالی در این منطقه ازجهان نیاز

 . تواند امنیت انسانی را به خطر بیاندازد. دارد که عدم وجود این موارد می..و نیازها شدن

 های محیطی غرب آسیاای اولویت در بحث بحرانموضوعات دار -5-5

راي غرب ، پنج اولویت بGeo5اي براي تهیه سازي منطقههاي آمادهدر طول مشاوره

 انرژی، آب تازه، زمین و خاک و اقیانوس و دریا.آسیا شناسایی شدند: 

 انرژی -1-5-5

د از درص 24درصد از کل منابع نفت دنیا و بیش از  52با در اختیار داشتن بیش از 

ع رغم مناباز بازیگران اصلی بازار انرژي جهانی است. علیمنابع گازي دنیا، غرب آسیا یکی 

هاي فسیلی وابسته است و داراي شدت به سوختغنی انرژي تجدیدپذیر، این منطقه به

تواند به استفاده از منابع انرژي پایدار می .ترین ردپاهاي کربنی در دنیا استیکی از بزرگ

اي و ار گازهاي گلخانهکاهش انتشزیست و بهداشت عمومی ضمن بهبود کیفیت محیط

هاي هاي بعدي کمک کند. بهبود فناوريحفظ منابع سوخت فسیلی تجدیدناپذیر براي نسل

خصوص در مناطق دورافتاده و تواند باعث بهبود دسترسی به انرژي بهانرژي تجدیدپذیر می

 روستایی شود.

و حوزه اصلی ر غرب آسیا روي دهاي موفق انرژي د، سیاستGeo5طبق گزارش 

 تمرکز کرده است:

 وساز ( بهینگی انرژي در بخش ساخت1 

 ( ترکیبات تولید انرژي شامل اهدافی براي تولید انرژي پاک.2 

سازي هاي خود را به متنوعدر طول دهه گذشته، برخی کشورهاي غرب آسیا سیاست

 اند از:اند. این اهداف عبارتمنابع انرژي و بهبود بهینگی انرژي تغییر داده
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  درصد انرژي از منابع تجدید پذیر، با  7ابوظبی: تولید تا

 (6شکل ) میلیارد دالر 22شده تا سقف ریزيهاي برنامهگذاريسرمایه

  ال سدرصد از انرژي برقی خود از منابع تجدیدپذیر تا  5/7سوریه: تولید

2020 

  یر تا درصد از کل انرژي موردنیاز خود از منابع تجدیدپذ 10لبنان: تولید

که به دنبال کاهش مصرف انرژي ، درحالی2020درصد تا سال  12و  2013سال 

 (Ibid, 2012) باشد. می 2013درصد تا سال  6تا 

 
  National Geography, 2014خورشیدی ابوظبي        مأخذ:  . نیروگاه4شکل 

وساز در برخی کشورهاي غرب آسیا در کاهش مصرف برق قوانین سبز ساخت معرفی

ها، دیوارها وساز سبز در سقفها موفق بوده است. با استفاده از تکنیک ساختدر ساختمان

ر در درصد یا بیشت 30توان تا شود میبندي قوي میهایی که باعث ایجاد عایقو کف

 .(Asian Development Bank, 2013: 77)جویی کرد مصرف انرژي صرفه
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 های کویتمطالعه موردی: ذخیره انرژی در ساختمان

یافته است. ظرفیت ایجاد شدت افزایشتقاضاي انرژي برق در کویت در دو دهه گذشته به

این  2020رود که در سال باشد و انتظار میمی 2009مگاوات در سال  11000شده حدود 

کنند. از کل انرژي کویت را مصرف می %55اي برقی حدود همقدار دو برابر شد. نیروگاه

ویه درصد از خروجی ساالنه براي ته 90درصد از پیک انرژي برقی و  85عالوه بر این، 

اي از استانداردها و شوند. با استفاده از مجموعهکاربرده میها بههوا و روشنایی در ساختمان

شوند، قوانین یمنوسازي شده به کار برده هاي جدید و مقررات الزامی که در ساختمان

هاي تهویه هوا و ها به دنبال کاهش ظرفیت سیستممصرف انرژي کویت براي ساختمان

این  (.5شکل ) تر هستندکاهش تقاضاي مصرف انرژي از طریق مصرف واحدهاي کوچک

کند.  جوییمیلیارد دالر در طول دو دهه گذشته براي کویت صرفه 10قانون توانسته تا 

جویی انرژي تا درصدي در مصرف برق و صرفه 40ها شاهد یک کاهش برخی ساختمان

 اند.درصد بوده 30
 

 
 Andersen, 2012 کویت                          مأخذ:  ارتفاع و پرجمعیت کم . ساحل5شکل 
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طوح مدت و بلندمدت و سریزي کوتاهگذاري بیشتر، نیاز به برنامههاي سرمایههزینه

وساز سبز در مهارتی کمتر در میان موانعی هستند که اجازه اجراي سایر قوانین ساخت

ها و خدمات سبز براي دهند. با این حال، بازار نسبت به انتقال طرحغرب آسیا را نمی

حل خوبی براي کاهش راه ، هیترهاي آبی خورشیديGeo5ها باز است. به گفته ساختمان

ها مصرف سوخت فسیلی و انتشار گازهاي یا هستند. آنمصرف انرژي در غرب آس

م را توانند نیازهاي خانگی به آب گرهاي تابستان میدهند و در ماهاي را کاهش میگلخانه

 تأمین کنند.

  با افزایش حرارت آب خورشیدي، اردن قصد دارد تا سهم خود از

درصد تا سال  10و  2015درصد تا سال  7هاي تجدید پذیر را تا حدود انرژي

 مگاوات انرژي خورشیدي، افزایش دهد. 600تا  200، یعنی 2020

 هاي خورشیدي را براي منازل الزامی کرده استسوریه استفاده از سیستم 

(UNEP, 2012) . 

اند از کننده آب خورشیدي عبارتهاي گرمموانع پیش روي استفاده گسترده از سیستم

هاي تشویقی، هاي تأمین بودجه و برنامهرقی، نبود طرحهاي سوخت فسیلی یا انرژي بیارانه

هاي مجرب هستند. گفتنی سطوح پایین آگاهی عمومی، توزیع محدود و نبود تکنیسین

هاي لیبل گذاري، ابزارهاي توانند با ایجاد استانداردهاي انرژي و برنامهها میاست دولت

هاي مسکونی و تجاري جدید و مانها در ساختقانونی براي الزامی کردن نصب این سیستم

 .(Special Report 18, 2010: 67)زم را به وجود بیاورند هاي تأمین بودجه بازار الطرح

 ب تازهآ -2-5-5

دهند که کمبود آب ناشی از تغییر نشان می Geo5آمارهاي موجود در گزارش 

د در پنجاه سال درص 20الی  15تواند باعث کاهش منابع آبی تجدیدپذیر تا وهوا میآب

هاي زیرزمینی، افزایش ها و آبتواند منجر به کاهش آب رودخانهآینده شود. این می
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گذاري مالی برخی کشورها را سرمایه ها و کاهش تولید در کشاورزي آبی شود.سالیخشک

 MDG)هاي خوبی به سمت اهداف توسعه هزار در تأمین آب و بهداشت قادر به پیشرفت

7c) باشد.خصوص در یمن میت، اما هنوز نیاز به اقدامات بیشتري بهنموده اس 

 Geo5 ترین نقاط دنیا ازنظر کمبود آب و بهینگی غرب آسیا را میان بحرانی

 مصرف آب قرار داده است.

 کیلومتر  8/112هاي خانگی، صنعتی و کشاورزي حدود تقاضاي آب در بخش

 4/167به  2015رود که در برآورد شده است و انتظار می 2000مکعب در سال 

 مکعب برسد. کیلومتر

 2010مترمکعب در  553رود که از پذیر انتظار می سرانه ساالنه منابع آبی تجدید 

 7243کاهش یابد، در مقایسه با متوسط جهانی  2025مترمکعب در  205به 

 مترمکعب در سال.

  درصد در بیشتر کشورهاي شوراي 100پوشش آب شرب در غرب آسیا از 

 متغیر است. درصد در یمن 52فارس به همکاري خلیج

  کند. در لبنان، اردن، درصد از آب منطقه استفاده می 85بخش کشاورزي از بیش از

 (.8شکل ) درصد از جمعیت را در اختیار دارد 40-30سوریه و یمن، این بخش 

  عربستان سعودي سعی کرد تولید گندم خود را براي یک دوره 2009در ،

هاي آبیاري مدرن هاي سیستمها و وامحال محرکاله محدود کند و درعینسهشت

 .(UNEP, 2012)جویی در مصرف آب را افزایش داد هاي صرفهو سایر روش
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 Nicolaevsky/iStock, 2012مأخذ:                اردن آب منابع یکپارچه مدیریت طرح .6شکل 

 

اند، شدهرویه آباي منجر به مصرف بینههاي یارادر اکثر کشورهاي منطقه، سیاست

ها اکنون در اردن، عربستان سعودي و سوریه در حال تغییر هستند. هرچند این سیاست

میلی مردم در استفاده از فاضالب بازیافتی، هاي زیادي همچنین پیش روي غلبه بر بیچالش

معتقد  Geo5 وجود دارد. ریزي یکپارچه و جامعتأمین منابع مالی کافی و ظرفیت کم برنامه

ریزي هاي آبی غرب آسیا باید روي سه هدف کلیدي تمرکز کنند: برنامهاست که اولویت

هاي مدیریت عرضه و تقاضا براي جامع در چارچوب مدیریت منابع آبی یکپارچه؛ روش

کاهش کمبود آب و افزایش کارایی مصرف آب و مدیریت مصرف آب کشاورزي. بر 

یک گزینه نیست بلکه  (IWRM)اجراي مدیریت منابع آبی یکپارچه  اساس این گزارش،

مدیریت منابع  خواهیم که مدیریت آب در غرب آسیا بهبود یابد.یک ضرورت است اگر می

آبی یکپارچه که نخستین بار مورد حمایت اعضاي سازمان ملل در نشست زمین در ریو در 

سعه و مدیریت پایدار منابع آبی قرار گرفت راهی است براي رسیدن به تو 1992سال 

محدود جهان. مدیریت منابع آبی یکپارچه نیازهاي خانگی، کشاورزي، صنعتی و 
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که هر یک را به صورت جاي اینکند، بهریزي آبی تلفیق میمحیطی را در برنامهزیست

 جداگانه در نظر بگیرد.

 

 
 UN Ecology Report, 2014مأخذ:       : وضعیت منابع آب موجود در جهان2نقشه 

هاي آب است که تا حد زیاد توسط هاي یارانهچالش اصلی غرب آسیا تغییر سیاست

ها به سوي حوزه کاالها و خدمات اند و تغییر آنالبی قدرتمند کشاورزي تحمیل شده

توان در منطقه با افزایش استفاده از فاضالب باشد. کمبود و آلودگی آب را میبهادار می

هاي کشاورزي و آبیاري مدرن و ارائه یارانه، ه، استفاده از آب باران، سیستمشدتصفیه

جویی در آب هاي صرفهبهره براي بهبود و افزایش استفاده از فناوريهاي کممشوق و وام

 .(UN Escape, 2013: 24)کاهش داد 

 مطالعه موردی: تشخیص و تعمیر نشتي سیستم توزیع در بحرین

 درصد در برخی مناطق بحرین منجر به از دست 50تا  30امنه نشت توزیع آب در د

رفتن مقدار زیادي آب شیرین، آلودگی آن به فاضالب و تغییرات در جدول آبی که 

 هاي شهري لطمه بزند شد.تواند به زیرساختمی

 25درصد از این نشتی را کاهش دهند و  15-5اقدامات مدیریتی بحرین توانستند 
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ذخیره کنند.  2000میلیون دالر در سال  25-18ب شیرین را با صرف میلیون مترمکعب آ

توان در همچنین در تأمین و پوشش آب نیز دستاوردهایی مشاهده شد. این اقدامات را می

 .(UNEP, 2012)سایر شهرهاي منطقه تکرار کرد 

 

 زاییارضی، تخریب زمین و بیابان خاک، کاربری -3-5-5

زایی یکی از مشکالت اصلی پیش روي ب زمین و بیابانتخری GEO5به گفته گزارش 

پروري (. اقداماتی نظیر افزایش تولید محصوالت کشاورزي و دام2غرب آسیا هستند) نقشه 

ازحد رویه از کودهاي شیمیایی، چراي بیشهاي چرایی، جنگ، استفاده بیو فعالیت

رضی منجر به کاهش اکاربري  -چه آبریزي و مدیریت یکپارحیوانات، نبود برنامه

 اند.خدمات اکوسیستم ازجمله کاهش تنوع زیستی شده

 ها کشاورزي اثرات تخریب زمین در لبنان، سوریه، یمن و سایر کشورهایی که در آن

 سهم زیادي در تولید ناخالص ملی دارد بسیار شدید بوده است.

 که وريطوهوا خالف رسیدن به امنیت غذایی هستند، بهخشکسالی و تغییر آب

 خشکسالی همچنان روي منطقه در چند سال گذشته تأثیر گذاشته است.

 هاي شن روي مراتع ها و طوفانسالیو افزایش خشک افزایش دماي هوا، کاهش باران

تواند باعث تخریب زمین، تنوع زیستی و و مزارع آبی تأثیر خواهند گذاشت. این می

 زایی شود.بیابان

شده ممنوع شود عیینتمناطق  اي باید کشت درملی و منطقه براي بهبود مدیریت مراتع

 .(UNEP, 2012)ال نابودي محافظت شود حال باید از مراتع در حو درعین
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 Millennium Ecosystem assessment, 2012مأخذ:    ها در جهان  : پراکندگي مناطق خشک و بیابان3نقشه 

 

 ها و دریاهااقیانوس -4-5-5

لی و دریایی غرب آسیا با تهدیدهاي ناشی از فشارهاي شهري شدن هاي ساحمحیط

ازحد مناطق ساحلی، توریسم، دریانوردي و ترافیک نفتی، صنعتی شدن سریع و صید بیش

روبرو هستند. این منجر به از بین رفتن منابع زیستی، تخریب منطقه ساحلی و آلودگی دریا 

 هايویژگی ازجمله آلودگی منابع نای بر تأکید .(Ibid, 2012)(3شده است)نقشه 

 از حراست براي تاکنون که است هاییکنوانسیون دیگر با در مقایسه کویت کنوانسیون

 ناشی از آلودگی است مدنظر بیشتر که هايآلودگی .است شدهتنظیم ايدریاهاي منطقه

 جادای ازجمله صنعتی هايفعالیت دیگر و شهرسازي براي ماسه و شن از برداريبهره

 تولید کردن مختل به مذکور منجر هايفعالیت کهطوريبه است، کنشیرینآب هايکارخانه

: 1393زاده و همکاران، عسکري) است بحرین شده مجاور هايآب و کویت خلیج در میگو

ها با اثرات سوء بر هاي آبادسازي زمینبسیاري از کشورهاي غرب آسیا درگیر فعالیت .(23
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گوید که کشورهاي منطقه باید می GEO5 ساحلی و دریایی هستند.هاي اکوسیستم

ها را اجرا کنند که شامل یک رویکرد اکوسیستم (ICZM)مدیریت یکپارچه منطقه ساحلی 

تر بین تواند شامل مشارکت نزدیکباشد. این میها و سواحل مینسبت به مدیریت اقیانوس

گردشگري و طرفداران محافظت از کاربران مختلف دریا مانند ماهیگیران، صنعت 

تواند به جوامع ساحلی کمک کند تا بهتر براي زیست باشد. این رویکرد همچنین میمحیط

ها و تغییرات سطح هاي طبیعی و اثرات گرم شدن زمین مانند اسیدي شدن اقیانوسمصیبت

 .(UNEP, 2012)آب دریاها آماده شوند 

هاي خوبی در این حوزه وین سیاستبرخی از کشورهاي غرب آسیا موفق به تد

نان، قطر، عربستان سعودي، امارات نیز در لب ICZMاند و پایه حقوقی براي اجراي شده

حال، پیشرفت در اجراي این اقدامات آهسته بوده متحده عربی و یمن وجود دارد. بااین

هاي سازمان ها وهاي محیط دریایی و ساحلی بین وزارتخانهاست. عالوه بر این، مسئولیت

روي مانع از اجراي یک رویکرد مدیریت منابع یکپارچه شده است و ازاینمختلف توزیع

 شود.می

 پذیري را نسبت به باال آمدن سطح بحرین، کویت و امارات بیشترین آسیب

 دریا دارند.

 هاي خانهگرم شدن شدید آب دریا به دلیل برگشت جریان آب گرم از تصفیه

ها، از بین رفتن تنوع زیستی، تواند باعث مرگ مرجانین میدهد. اآبی رخ می

 محیطی شودهاي بیگانه و سایر مشکالت زیستکاهش شیالت، هجوم گونه

 اي شامل تنوع زیستی دریایی در غرب آسیا با تهدیدهاي گسترده

محافظت از تنوع  سابقه در حاشیه ساحل روبرو است.وسازهاي بیساخت
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شده آبی در حال ه از طریق تثبیت مناطق محافظتزیستی دریایی در منطق

 پیشرفت است.

 هاي یکپارچه اکوتوریسم در چارچوب مدیریت روند جدیدي از سیاست

اردن شکل گرفته است. هدف از این کار حمایت از  منطقه ساحلی در

هاي ساحلی در خلیج عقبه هاي مرجانی و سایر زیستگاهاکوتوریسم بر تپه

 .(Ibid, 2012)باشد می

 ی و حرکت به جلومدیریت محیط -6-5

محیطی ، مدیریت زیستGEO5اي براي تهیه سازي منطقههاي آمادهدر طول مشاوره

کرد، الذکر تأکید میدار فوقهاي اولویتوزهحکه بر  عنوان یک تم میانبر براي غرب آسیابه

عنوان و آب تازه نیز بهوهوا کند. تغییر آبانتخاب شد. این در مورد تمام مناطق صدق می

دهد که غرب نشان می GEO5تمام مناطق برگزیده شدند.  هاي داراي اولویت توسطحوزه

محیطی داشته است، اما باید تأکید بیشتري هاي زیادي درزمینه مدیریت زیستآسیا پیشرفت

 ها لحاظ شود. مشارکتجاي اثرات آنمحیطی، بههاي موجود تغییر زیستبر رفع محرّک

محیطی همچنان ضعیف است و نیز نبود یک هاي جامعه مدنی در مدیریت زیستسازمان

 ریزي مؤثر است.اطمینان یکی از موانع پیش روي برنامهاطالعات محیطی موثق و قابل

 مدیریت غرب آسیا در زمینه کشورهاي اکثر در که اساسی هايچالش به طور کلی

 :اند ازعبارت دارند وجود بحران

 ریزي.برنامه به نسبت جامع دیدگاه قدانف -1

 جوامع. سازيآماده براي ریزيبرنامه ناصحیح فرایند -2
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 و ادثحو امنیتی و سیاسی اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی، وسیع ابعاد به توجه عدم -3

 اجتماعی، فرهنگی، هايبحران علمی مدیریت یکسان همچنین چارچوب و هابحران

 تی.امنی و سیاسی اقتصادي،

 دیرانم و گران امداد دیدگان، آسیب از اجتماعی و روانی حمایت به ناکافی توجه -4

 حوادث. و هابحران انواع

 ونقلحمل حوادث از ناشی اقتصادي عوارض و ومیرمرگ روزافزون شیوع -5

 به حوادث گونهاین مدیریت براي دستگاهی ایجاد. است (و دریایی ریلی هوایی، اي،جاده)

 باعث و است شدهانجام یافتهکشورهاي توسعه در که هاستمهروموم تروما، ستمسی نام

 شده نبحرا هنگام وقوع در کشورها آن در اقتصادي عوارض و ومیرمرگ در زیادي کاهش

 .است

 مهم هايچالش زا دیگر یکی المللیبین نجات و امداد هايتیم در هماهنگی عدم -6

 .است المللیبین

محیطی آن در طی قرن اخیر نفت و قدرت و پیامدهاي زیستجنگ بر سر  -7

 .(9: 1389زاده و همکاران، آفرین بوده است )عسکريفاجعه

 گیرینتیجه -6

هاي اساسی را وهوا، چالشمحیطی مانند تغییرات آبهاي اخیر تغییرات زیستدر دهه

رده است که الخصوص آسیاي غربی ایجاد کبراي امنیت انسانی در سراسر جهان علی

توان بحران کمیابی منابع زیستی نام برد. اساساً مراقبت از ترین تأثیر آن را میجدي

هاي هشداردهنده، اکولوژي هر منطقه از جهان مانند منطقه غرب آسیا نیازمند توسعه نظام

المللی در این منطقه و در اولویت قرار دادن هاي ملی و بینهاي سیاستبازتعریف اولویت

ها است. قرائن و شواهد گویاي آن ریزيها و برنامهگذارينیت اکولوژیکی در سیاستام

مبنایی و نوین در منطقه غرب ها و منازعات در دو سطحاست که عالوه بر وجود درگیري

اي همراه بوده است. هاي توسعه در این منطقه از جهان با بحران فزایندهآسیا، شاخص
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این باورند که در شرایط فعلی عواملی چون ضعف مدیریت، کارشناسان و متخصصان بر 

هاي نامناسب اقتصادي، فرهنگی و سیاسی، نداشتن استراتژي مشخص توسعه، زیرساخت

توجهی به تحوالت صنعتی ها و بیگذارينگري، عدم ثبات سیاستغیررقابتی بودن، بخشی

انسانی الزم، کشورهاي غرب  ویژه منابعها بهرغم پتانسیلو اقتصادي موجب شده که علی

آسیا نتوانند جایگاه واقعی و شایسته خود را در سطح جهانی به دست آورند. شناخت 

ها و نحوه مدیریت آن نقش مهمی در توسعه کشورهاي غرب آسیا خواهد داشت. بحران

هاي مناسب و بسترهاي هموار جهت ارتباط به هنگام با دانش این امر مستلزم زیرساخت

دیریت، پرورش مدیران زبده، بها دادن به خدمات مشاوره و کارشناسی و مطالعات روز م

باشد. در این راستا ایجاد یک ذهنیت مناسب از مدیریت بحران طبیعی یعنی راهبردي می

 مدیریتی که بتواند در شرایط خاص، جامعه را رهبري کند تأثیر بسزایی خواهد داشت.

که کی از موضوعات بحرانی است درحالیدر منطقه غرب آسیا، آب همچنان ی

وساز سبز صورت گرفته است. در این منطقه علیرغم هایی درزمینه بخش ساختپیشرفت

هاي فسیلی وابسته شدت به سوختوفور منابع انرژي تجدیدپذیر، بخش انرژي همچنان به

ود. شمحیطی میاست و این منجر به تولید حجم انبوهی از کربن و اثرات سوء زیست

شوند. شهري می 2020درصد از جمعیت غرب آسیا تا سال  78شود که بینی میپیش

مهاجرت از روستاها به شهرها و تغییرات معیشتی ناشی از آن اغلب همراه با تغییر الگوهاي 

توانند به فشارهاي ارضی مصرف انرژي و افزایش مصرف گوشت و لبنیات هستند که می

تا  2004هاي طور یکنواختی در اکثر نقاط غرب آسیا بین سالهدامن بزنند. مصرف انرژي ب

درصد افزایش یافت. امروزه میزان تقاضا در تمام  20افزایش پیدا کرد و تا حدود  2008

ونقل به طرز چشمگیري در حال ها، ازجمله در تولید برق و انرژي خانگی و حملبخش

اي براي تهیه سازي منطقههاي آمادهافزایش است. در انتهاي این پژوهش در طول مشاوره



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1399 تابستان، 11 شماره ،چهارمسال  راهبردي، محیط فصلنامة / 176

 

Geo5 پنج اولویت براي غرب آسیا شناسایی شدند: انرژي، آب تازه، زمین و خاک و ،

 اقیانوس و دریا.

 پیشنهادات: -7

 گذاري.گیري و سیاستها و اطالعات براي بهبود تصمیمآوري و تبادل دادهبهبود جمع •

 ها.جراي سیاستمدخالن در طراحی و امشارکت بیشتر ذي •

دي و هاي اقتصاهاي نظارتی، ارزیابیگذاري: مکانیسمسازي ابزارهاي سیاستمتنوع •

 محیطی و مطالعات محیطی.

ز براي رسیدن به توافقات بر سر استفاده مشترک ا IWRMاستفاده از رویکردهاي  •

 خصوص آب تازه.منابع فرامرزي و کاهش اختالفات بر سر منابع مشترک، به
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 منابع

 فزاینده بحران و انسانی ، امنیت1394سلطانی، محمدرضا،  امامقلی، یاسر، دهقانی زادهاسماعیل -1

آسیا،  غرب در انسانی امنیت المللیبین کنفرانس مبادله، دومین و رابطه آسیا؛ غرب در توسعه

 دانشگاه بیرجند.

خاورمیانه،  امنیت آینده براي تهدیدي آب انبحر و جهانی ، گرمایش1394نژاد، مرتضی، اسمعیل-2

 آسیا، دانشگاه بیرجند. غرب در انسانی امنیت المللیبین کنفرانس دومین

 در آب ، بحران1389ژاد، مجتبی، ن حسین جوادي، معصومه، خسروي، سمیه، بزي، خدارحم، -3

 جهان جغرافیدانان لیالملبین کنگره چهارمین مقاالت ، مجموعه(راهکارها و هاچالش) خاورمیانه

 اسالم، ایران، زاهدان.

 اول. انتخاب، چاپ تشاراتان سیاسی، تهران، فرهنگ جغرافیاي ،1386 زهرا، فرد،پیشگاهی -4

محیطی زیست تهدیدات ، ارزیابی1392هرا، مهکویی، حجت، فرد، زجاجرمی، کاظم، پیشگاهی -5

 .1392، تابستان 22 ، سال67ایران، فصلنامه راهبرد، شماره  ملی امنیت در

 ول، تهران.، طرح خاورمیانه بزرگ، نشر ایرنا، چاپ ا1388اهلل، اي، روحجمعه -6

 شماره پایدار، توسعه مطالعات پژوهشنامه المللی،ینب امنیت و آب ،1386 ساز، محسن،چیت -7

 پویا. برتر اندیشه ،86اردیبهشت  اول،

 پذیريسیبآ کاهش در طبیعی بالیاي ریسک مدیریت ، نقش1382 همکاران، و شریفی -8

 شناسی.اقلیم کشورهاي اسالمی، پژوهشکده

 با آسیا غرب در نوجوانان ، امنیت1394فیعی، نرگس، نوابی، طاهره، رضایی، فاطمه، ش -9

دانشگاه  آسیا، غرب در انسانی امنیت المللیبین کنفرانس دخانیات، دومین به گرایش از پیشگیري

 بیرجند.

 محیطیزیست هايی، ویژگ1393، سهراب، صادقی، فرزانه، خان محمدي، زهرا، عسگري -10

، فصلنامه (1982) دریاها المللبین حقوق و کویت هايکنوانسیون در آن جایگاه و فارسخلیج

 .1393 بهار ،89 شماره اطالعات جغرافیایی سپهر، سال بیست و سوم،

 بالیا مدیریت ریزي، برنامه1389ظهور، مجتبی،  سهراب، قرائی، محمدنیا زاده، محمد،عسگري -11

 المللیبین کنگره چهارمین مقاالت پایدار، مجموعه توسعه راستاي در محیطی مخاطرات و

 اسالم، ایران، زاهدان. جهان جغرافیدانان
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 معضالت از یکی عنوانبه گردوغبار ، بررسی1389طایی، هوشمند، احمدي، فریبرز، ع -12

 نگرهک چهارمین مقاالت خوزستان، مجموعه استان: موردي اسالم؛ مطالعه جهان محیطیزیست

 اسالم، ایران، زاهدان. جهان جغرافیدانان المللیبین

 و آب فصلنامه ایران، در آفرینتنش عامل دو جمعیت و آب ،1373 محمد، علیزاده، -13

 .32توسعه،سال سوم ، شماره 

ایران،  در شناسیبوم هايرانبح محیطی مخاطرات ییفضا ، تحلیل1389راد، مراد، کاویانی -14
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