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ABSTRACT 

Objective: The effects of climate on the water crisis and the creation of multiple challenges need 
to be scrutinized to raise the level of society at large. Damage can be avoided if the various 
dimensions are identified and how they occur. 

Methodology: Using a questionnaire survey method, this study has conducted a comparative 
study of the security challenges of a water crisis in two cities of Urmia and Central Lake 
watersheds in terms of roots and causes, the geographical scale of events, nature of challenges. 
 
Results: The mean score of respondents' perceptions in the geographical scale of events is 
29.08.08 and 31.47 for the Central Urmia catchment and Lake Urmia respectively, which is local 
in both catchments. Regarding the nature of the challenges, the average of respondents' views for 
the Central catchment and Lake Urmia are 22.64 and 23.49, respectively, and the nature of the 
challenges is managerial, social, environmental and political. Regarding the causes of the 
challenges, the respondents' viewpoints for the central catchment and Lake Urmia are 40.68 and 
44.33, respectively, which are human-managerial factors in the Urmia catchment and the natural 
causes of the challenges in the central catchment, respectively. 

Conclusion: Crisis Capacity The security implications of climate crises, and especially water 
scarcity due to impacts on economic, social and political spheres, are not necessarily limited to 
the boundaries of a village or city, but beyond their geographical boundaries and on a larger scale 
it can be effective. 
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زي مرك زيآبر ةدو حوضشهرهاي بحران آب در  ي امنيتيهاچالش وي تغيير اقليم قيتطبة مطالع

  هياروم ةاچيدرو 
 

  1و  d عماد محمدخاني،  cمراد كاوياني راد،  bياشار ذكي،  aرسول افضلي
 

a  تهران، ايران.جغرافياي سياسي و عضو هيئت علمي دانشگاه تهراندانشيار گروه ،  
b تهران، ايران.استاديار گروه جغرافياي سياسي و عضو هيئت علمي دانشگاه تهران ،  
c
  تهران، ايران. ،دانشيار گروه جغرافياي سياسي و عضو هيئت علمي دانشگاه خوارزمي 
d تهران، ايران.دانشجوي مقطع دكتراي جغرافياي سياسي پرديس كيش دانشگاه تهران ،  

    دهيچك

ضوع: تبيين سطوح مختلف جامعه را تحت تاثير قرار    اثرات اقليمي بر بحران آب و ايجاد چالش مو هاي متعدد به دليل اينكه 
شهرهاي زيادي را در   مي ستره آن  شناخت ابعاد مختلف و چگونگي      گيرد، نياز به مي بر دهد و گ صورت  سي دقيق دارد. در  برر

 توان از بروز خسارت جلوگيري كرد.  وقوع آن مي

شنامه، مطالعه تطبيقي       روش: س ستفاده از ابزار پر شي و ا شهرهاي    در بحران آب ي امنيتيهاچالشاين تحقيق با روش پيماي
ضه  شه و مركز هياروم اچهيدر زيآبردو حو سبب ي را از لحاظ ري ها انجام داده  ها، مقياس جغرافيايي رخدادها، ماهيت چالشها و 

 است.  

ضه    ها:يافته سخگويان در بخش مقياس جغرافيايي رخدادها به ترتيب براي حو آبريز مركزي و درياچه  ميانگين مجموع نظر پا
ــه مقياس رخداد چالش   47/31و  08/29اروميه  ــهرهاي هر دو حوض ــت كه در ش ــد. در ارتباط با ماهيت  ها، محلي مياس باش
ضه   چالش سخگويان به ترتيب براي حو شد و  مي 49/23و   64/22آبريز مركزي و درياچه اروميه ها، ميانگين مجموع نظر پا با

سبب         ماهيت چالش ست. در ارتباط با  سي ا سيا ست محيطي و  شهرها مديريتي، اجتماعي، زي ها، مجموع  هاي چالشها در اين 
اســت كه در شــهرهاي حوضــه آبريز   33/44و  68/40آبريز مركزي و درياچه اروميه ترتيب براي حوضــهنظر پاســخگويان به 
  ها هستند.هاي چالشمديريتي و در شهرهاي حوضه آبريز مركزي عوامل طبيعي سبب-اروميه عوامل انساني

ياچه اروميه رحوضه آبريز مركزي و دساكنين شهرهاي  ي، جوانب مختلف زندگآببحران  يريگشكل و تغييرات اقليمي نتايج:
 يهادر حوزه يرگذاريتاث ليبه دل يمياقل يهااز بحران يناش يتيامن امدهاييپ ييبحران زا تي. ظرفداده استقرار  ريرا تحت تأث

 يياياف، بلكه فراتر از مرزهاي جغرشهرهاي حوضه آبريز مركزي و اروميه نبودهلزوماً محدود به  ،ياسيو س ياجتماع ،ياقتصاد
  قرار دهد. ريتاثامنيت اين شهرها را تحت  دتوانيبزرگتر م اسيآنها و در مق

  .بحران آب، تغيير اقليم، حوضه آبريز مركزي، درياچه اروميه، خشكسالي :هاكليدواژه
  

  01/01/1399انتشار آنالين:               26/09/1398پذيرش:             19/09/1398 بازنگري:           21/07/1398دريافت: 

ستناد:   ضلي ا شار؛ كاوياني راد، مراد؛   ، اف سول؛ ذكي، يا بحران آب در  ي امنيتيهاچالش ي تغيير اقليم وقيتطبة مطالع). 1399( محمدخاني، عمادر
  .189-167)، 1( 7، يشهر ياجتماع يايجغراف ةدوفصلنام .هياروم ةاچيدرمركزي و  زيآبر ةدو حوضشهرهاي 
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  مقدمه
هاي بشر از مهمترين چالشو بيشترين و  بوده تكيبه آن م زندگي انساناست كه  ايحيات و منبع اوليهه ماي آب،

آيد كه هيچ جايگزيني براي ها از آنجا وجود ميچالشاين  ابع،برخالف ساير من؛ زيرا هاي اول تمدن مربوط به آن استههد
 35جهان  ، مصرف كلي آباجتماعي –گذشته به موازات افزايش جمعيت و توسعه اقتصادي  طي چند قرن .وجود ندارد بآ

افزايش  شيرين، آب ذخاير تخريب . كاهشبه بعد رخ داده است 1950برابر شده است و بيش از نيمي از اين افزايش از سال 
هاي نشانه همه شوندتهيه آب كه به سختي تهيه مي هايافزايش هزينه ها،ها و رودخانه، خشك شدن درياچههاخشكسالي

بحران آب . اين رو داردهاي مختلف حيات زندگي خود در كره زمين پيشاست كه بشر در بخش يآشكاري از بحران آب
 دو كه درصد آن آب شيرين است 3درصد آبي كه سطح زمين را پوشانده كمتر از  70گردد كه بدانيم از آنگاه آشكار مي

 هايسفره و خاك در نيز باقيمانده آب عمده بخش و شده پراكنده قطبي زارهاييخ و طبيعي هاييخچال در آب اين از سوم
اي، هاي ـ ناحيهگيري كشمكشمساله آب شيرين را عامل شكل1ست كه فالكن مارك اين رو از دارد. قرار زيرزميني آب

اعتقاد وي اگر آب به منبع قدرت سياسي و اقتصادي بدل شود، موضوع داند. به در زمان حال و آينده مي ملي و فراملي ـ
شوند. همچنين به اعتقاد هاي تامين آب، جزئي از اهداف نظامي محسوب ميگر بروز جنگ شده و شبكهتامين آب توجيه

شود، افزوده مي ها كه هر روز به عمق آنترين اختالفات بين كشورها و سرزمينبسياري از انديشمندان، يكي از اساسي
را به كار  2جنگ آب مساله دسترسي به آب شيرين است. اهميت اين موضوع به حدي است كه بعضي از محققان واژه

المللي ميان كشورهاي همسايه در برند. مفهوم جنگ آب يا اختالفات آبي در ادبيات سياسي غالباً در مورد اختالفات بينمي
اين در حالي است كه دسترسي نداشتن عادالنه و متوازن به منابع آب شيرين درون فضاي رود. حوزه تامين آب به كار مي

هاي پرشماري هستند. اين بدان مفهوم است كه درگيري و تنش بر سر منابع ها و مشاجرتها، منبع تنشسرزميني ملت
به خصوص در كشوري مانند ايران  آميز است؛آب، نه تنها در بين كشورها اهميت دارد، بلكه در داخل كشور هم مخاطره

كه از منابع آبي بسيار كم برخوردار است و روند رو به رشدي در صنايع و كشاورزي دارد. ميزان مصرف آب شيرين در ايران 
درصد است كه با توجه به رشد جمعيت و نياز به تامين منبع  10درصد  و خدماتي  70درصد، كشاورزي  20در صنايع 

چندين برابر خواهد شد. آمار فوق به همراه موقعيت جغرافيايي ايران در كمربند آب و هواي خشك، غذايي، مصرف آب 
هاي گيريها، آلودگي آب، برخي تصميمها و چاهشدن قناتميزان كاهش بارش، توزيع زماني و مكاني نامناسب، خشك

هاي آبريز ايران بحراني و كمبود آب در حوضههاي انساني و ... همگي دست به دست هم داده تا شرايط سياسي و فعاليت
هاي آبريز كشور را با تنش و مخاطره سياسي مواجه تر شود تا جايي كه كمبود آب در حوضهروز به روز براي مردم محسوس

  سازد.
منبع آب براي كشاورزي، صنايع و  كنندهشش حوضه آبريز ايران در شمال، جنوب، مركز، شرق و غرب كشور تامين

به منظور مطالعه تطبيقي » درياچه اروميه و حوضه مركزي«مهم و حائز اهميت  خدمات هستند. در اين تحقيق دو حوضه
غربي،  درصد از استان آذربايجان 46كيلومتر مربع،  51876اند. حوضه آبريز درياچه اروميه با مساحتي برابر برگزيده شده

). اين حوضه 161: 1398 راد،دهد(كاويانياز استان كردستان را پوشش مي درصد 11درصد از استان آذربايجان شرقي و  43
كنند. همچنين ميليون نفر جميعت هستند كه از طريق صيادي، كشاورزي، صنايع، گردشگري و ... ارتزاق مي 5حدوداً شامل 

 809815اين حوضه برابر با  رود. وسعتحوضه آبريز مركزي از نوع بسته است و بزرگترين حوضه منطقه ايران به شمار مي
هاي البرز، از غرب دهد كه از شمال به رشته كوهسوم از وسعت خاك كشور را تشكيل مي كليومتر مربع است. بيش از دو

هاي فارس و بلوچستان و از مشرق به ارتفاعات واقع در شرق ايران محدود هاي زاگرس، از جنوب به كوهبه رشته كوه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Falcon Mark 
2 Water Wars 
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) كه 1395ميليون نفر است(مركز آمار ايران:  47استان كشور با جميعتي بالغ بر  13شود. حوضه مركزي در برگيرنده مي
  عالوه بر توليد محصوالت كشاورزي نقش مهمي در توليدات ناخالص داخلي كشور دارد. 

باري بار و خسارتزيان زي پيامدهايتغيير اقليم و مساله خشك شدن آب درياچه اروميه و كمبود آب در حوضه آبريز مرك
ر صورت عدم رسيدگي و درا در ابعاد سياسي، فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، محيط زيست و امنيتي به همراه خود دارد كه 

رج از مرزها دچار جلوگيري از خشك شدن اين منابع مهم آبي، امنيت ملي و تماميت ارضي كشور چه در داخل و چه خا
دو شهرهاي حران آب در ب ي امنيتيهاچالش لذا اين تحقيق برآن است تا به بررسي تاثير تغيير اقليم بر شود.مخاطره مي

يمي بر بحران آب در شهرهاي . اثرات اقل1بپردازد. فرضيه هاي اين پژوهش عبارتند از  هياروم اچهيدرمركزي و  زيحوضه آبر
رات اقليمي بر بحران . اث2آشوب و شورش سياسي وجود دارد   دو حوضه آبريز مذكور ظرفيت بحران زايي امنيتي به شكل

ها و ب داراي تفاوتآآب از حيث مقياس جغرافيايي رخدادها، ماهيت و ريشه ها و سبب هاي تغييرات اقليمي بر بحران 
سازي وفده را مكششهايي هستند. اين پژوهش سعي مي كند تا با مطالعه تطبيقي اين دو حوضه، فرضيه هاي ياد شباهت

 نمايد.

  پيشينه نظري
  تغيير اقليم پديده جهاني، با اثرات محلي

 نيدر اتمسفر، سبب جلب توجه به ا ياگلخانه يگازها زانيم شيافزا يلبه دل ،يجهان شيگرما ژهيوبهو  1تغيير اقليم
كره  شواهد موجود، فرآيند منحصر به عصر ما نبوده و بر اساساين پديده  )Fu ,et al: 2015: 252موضوع شده است(

هاي مختلف زمين شناسي همواره با چنين تغييراتي مواجه بوده است ولي آنچه تغييرات اقليمي قرن حاضر زمين در دوران
تمام دنيا تغييرات آب و  .و بويژه در نيمه دوم قرن بيستم را از گذشته متمايز ساخته است، ماهيت و سرعت آن مي باشد

ير اقليم و چالش بزرگ زيستي قلمداد مي كنند؛ به نحوي كه بخش هاي مختلف زندگي مانند هوايي را جزء جدايي ناپذ
). امروزه هر 74: 1396كشاورزي، منابع طبيعي، انرژي و اقتصاد را درگير عوارض خود كرده است(ذوالفقاري و همكاران، 

)  مناطق شهري و 284: 1398و همكاران، گونه تغيير در شرايط اقليمي، وضعيت شهرها را با تنش مواجه مي كند(احمدي 
سكونتگاه هاي انساني يكي از مهمترين بخش هاي آسيب پذير در مقابل تغييرات آب و هوايي است. گرم شدن كره زمين 
به عنوان بزرگترين معضل عصر مدرن شناخته شده است؛ به گونه اي كه در گذر چند سال اخير همواره يكي از محورهاي 

) اين تغيير اقليم باعث وقوع 80: 1396رهاي جهان مسئله تغيير اقليم بوده است(ابراهيمي و مهدوي نژاد، اصلي سران كشو
) و به طور مستقيم بر كاشت و گستره زير كشت محصوالت Feng, et al, 2014: 42سيل يا خشكسالي شده است(

ماي ميانگين زمين به ويژه در مناطق خشك تغيير اقليم از طريق افزايش د )Antel, 2010, 12كشاورزي اثر گذار است(
خشك جهان، موجب تشديد خشكسالي و فرايند تبخير و كاهش رطوبت خاك شده، زمان رشد محصوالت كشاورزي و نيمه

افزايش دماي پيش  ،را دچار اختالل كرده و نياز آبي آنها را افزايش مي دهد. بنا به گفته دفتر طرح ملي تغيير آب و هوا
تغييرات آب و هوايي باعث كاهش باروري نشاء برنج، كاهش طول عمر ذرت، نارسي گندم و كاهش جوانه زني بيني شده 

 ايدر استرال مياقل ريينشان داده است كه تغ )Yang, 2011:9(پژوهش جينتا )11: 1391سيب زميني مي شود(چكشي، 
 شكريآن است كه عملكرد ن انگريو همكاران ب نگلزيمطالعات س ن،يخواهد داشت. با وجود ا يكاهش عملكرد گندم را در پ

 ,Singels,et al(خواهد داشت شيدرصد افزا 20تا  4 نيب يمياقل راتييدر اثر تغ يجنوب يقايو افر ل،يبرز ا،يدر استرال

 ايبلو تيتوجه كرد. مثال، حساس زين مياقل رييمحصوالت مختلف به تغ تيبه حساس ديبا انيم نيالبته، در ا )878 :2014
 شيمحصول پ نيا يدرصد كاهش عملكرد برا 45بوده و تا  شتريبا غالت و كلزا ب سهيدر مقا يمياقل راتيينسبت به تغ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Climate Change 
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 رييتغ يامدهايپ كنيكاهش عملكرد در حد متوسط خواهد بود؛ ول 2030كه تا سال  دهد يشده است. برآوردها نشان م ينيب

با  يالزم با هدف سازگار يالزم است راهبردها ن،يبار خواهد بود. بنابرا انيز يندهايبه طور فزا 2090تا سال  مياقل
هاي در دهه )Anwar, 2015: 142(شود هاثرات، به كار گرفت يابيبا توجه به نوع محصول و ارز ،يمياقل راتييتغ يامدهايپ

ه خود را نشان داده است. نقش اخير، نقش علل انساني در تغيير نوسانات اقليمي در برخي مناطق كره زمين بيش از گذشت
كند كه نتايج بعدي هاي متنوع او در زمينه هاي مختلف بسيار بارز است و روند تغييرات مسيري را دنبال ميانسان و فعاليت

 انساني و طبيعي عامل دو به اساساً اقليمي، تغييرات علت بررسي درآن به طور كامل براي اقليم شناسان روشن نيست. 
 زيادي غيرمستقيم اثرات طبيعي هايمكانيزم و هاواكنش طبيعي موازنة زدن  طريق برهم از انسان شود. اشاره ميتوان

دهد كه پس از انقالب صنعتي در بررسي وضعيت انتشار اين گازها نشان مي) 51: 1387كند(براتيان، مي اقليم اعمال بر
آن افزايش استفاده از سوخت هاي فسيلي، توازن مقادير گازهاي ، بدليل افزايش روزافزون صنايع و بواسطه 18نيمه قرن 

اي جذب شده و امواج مادون قرمز ساطع شده از زمين بيش از پيش توسط گازهاي گلخانه گلخانه اي در اتمسفر زمين
 اكسيد دي اكسيدكربن، نظير: ايگلخانه گازهاي حد از بيش رهايي كه چراكره زمين شود.  باعث گرمتر شدن اتمسفر

 شده زمين انرژي توازن خوردن بهم و ايگلخانه گازهاي شدن انباشته باعث هاانسان توسط جو در و... متان و نيترو
است(رومي،  گرديده اقليمي تغييرات پديده به بخشيدن وسرعت زمين كره حرارت درجه تغيير باعث امر اين كه است،
هاي زيست محيطي آن باعث تغييرات زيادي در سيستم هيدرولوژيكي  در حال حاضر تغييرات اقليمي و پاسخ )758: 1387

) كه پيامد آن، به ويژه در مناطق آسيب پذير، پديده Mischke, 2010: 99محلي و منابع آب در دسترس شده است(
مع بشري خشكسالي است كه از مهمترين بالياي طبيعي(ناشي از كمبود بارش) تلقي مي شود و زيان هاي بسياري را بر جوا

 )686: 1397شندي، : به نقل از جعفري2000وارد مي كند(پيرمراديان، 
  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  Climate Change as a Security Risk, 2007)( تاثير تغيير اقليم بر منابع آب شيرين و پيامدهاي امنيتي آن -1شكل

 تغيير اقليم جهاني

 دسترسي منطقه اي به منابع

بحران هاي آب 

ثبات زدايي و افزايش 

 تضادها

مديريت منابع آب: توانايي يادگيري و 

 انطباق يافتن با تغيير اقليم
 هاداده ها و پايش  -
 بررسي عدم قطعيت ها -
 باال بردن تاب آوري مديريت منابع -

 ثبات سياسي و ساختارهاي حكمروايي
 تامين كاالهاي عمومي -
 اجراي قوانين -
 مشاركت هاي بين دولتي -

 ديناميك هاي تقاضا محور
 جمعيت: رشد، مهاجرت، شهري شدن -
 اقتصادي: رشد و ساختارها -
 كشاورزي، خدماتبخش ها: صنعت، -

 مديريت منابع آب: ظرفيت هاي نهادي
 سياستگذاري آب -
 ظرفيت هاي مالي و تكنولوژي -
 حقوق دسترسي و استفاده -
 اداره منابع رقابتي -

 خشونت

 ثبات اجتماعي و محلي
 مسئله ناهمگوني هاي اجتماعي -
 تاريخ تضادها و برخوردها -
 فرهنگ مشاركت -

 دولتيرژيم هاي بين 
 ثبات و كيفيت نهادي -
 شفافيت و ايجاد اعتماد -

 وضعيت روابط بين دولتي -

 زنجيره عوامل

فاكتورهاي موثر بر زنجيره عوامل 
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  1بحران آب

اجتماعي جوامع است. اين  -عنصر اساسي در حيات و ساختارهاي اقتصادي  يكآب جوهر حيات و مايه آباداني و 
هاي اساسي ). آب از مولفهآن كريمقر :: انبيا30آشكار است(» وجعلنا من الماء كل شيء حي«مسئله بخوبي در آيه شريفه 

ت بيشتر را به دنبال دارد. هيچ كشوري بدون بر خورداري از آب كافي نمي در توسعه است و توسعه نيز به نوبه خود امني
بين المللي  و تواند ثبات سياسي، اقتصادي و اجتماعي خود را حفظ كند. در بسياري از نقاط دنيا چه در مقياس محلي، ملي

در آب مي تواند موجب اختالل ها است. اختالل ترين عامل برانگيختن خشم مردم و دولتدست اندازي به منابع آب سريع
هاي كشاورزي و تهديد امنيت غذايي كشور، اختالل در امور صنعتي نظير برق و... گسترش بيكاري در نتيجه در فعاليت

: 1392اختالل در كشاورزي و صنعت و اختالل در بهداشت و سالمت شهروندان را به دنبال داشته باشد(مختاري هشي، 
 يانكار رقابليمهم و حساس است. شواهد و مدارك غ اري) از مسائل بسانهي(خاورم يغرب يايآس بحران آب در منطقه ).52

 يو حت يگردد. معهذا محافل جهان يم كيآب نزد ياز كمبود و آلودگ يمنطقه به مرحله خطرناك نيوجود دارد كه ا
اند. آب كه در گذشته عامل  دهيورز يخوددار كياستراتژ تيارجح كيمسئله به عنوان  نيمنطقه از برخورد با ا يكشورها

 لياستان ها تبد گريد ياستان و حت يشهرها ريبا سا يريمنطقه بوده، امروزه به عامل اختالف و درگ نيوحدت و تمدن ا
 بيآس ،يكاريب ،يفقر، نابرابر لياز قب ي. مسائلستين يعيبحران طب نيا ياجتماع امديتنها پ يريشده است. اختالف و درگ

و  ميهستند كه به طور مستق ياز موارد يو مهاجرت همگ يا لهيو قب يطالق، تعارضات قوم اد،ياعت ،يو انحرافات اجتماع
 )22: 1395 ،يثان يگذارند(نور يم ريبر آن تأث زياز آن، خود ن يريبا بحران آب در ارتباط هستند و ضمن اثرپذ ميمستق ريغ

در مناطق مختلف شده  يخشكسال يطول دوره ها شيو افزا يمياقل راتييتغ آب، همزمان با يتقاضا برا ديشد شيافزا
داده است. در مناطق خشك و كم بارش و دور  شيرا افزا ينيرزميز يآبها يمسأله فشار بر منابع آب و سفرها نياست كه ا

مساله  نيمضاعف شده است. ا ينيزم ريز يآبها ي). فشار بر سفرهايا اچهيو در ي(رودخانه ا يسطح نيرياز منابع آب ش
گونه مناطق شده است. اضافه برداشت آب از سفره ها  نيدر ا يباعث تنش آب جهيآب و در نت النيباعث عدم تعادل ب

آب  دنش يتيباعث منازعه بر سر آب و امن ستم،ياكوس يجيتدر بيخواهد داشت كه عالوه بر تخر ياديز يبعد يامدهايپ
ويژگي هايي كه آب را به عنوان يك منبع  2ليكگاز نظر  )284: 1395 ،يسيواهد شد(واست خ كيتيدروپليكه همان ه

استراتژيك محور منازعه قرار مي دهد عبارتند از: درجه كمبود آب در هر كشور، گستردگي اشتراك حوضه آب ميان دو يا 
) Gleick, 1993, 85(جايگزينها و ميزان سهولت در دسترسي به منابع آبي چند كشور، قدرت نسبي حوضه آبي دولت

در واقع نگراني عمده انسان قرن بيست و يكم، آب است؛ عنصري حيات بخش و ملقب به طالي آبي و نفت قرن بيست 
آب به مدت بيش از پنج هزار سال براي بشر منشا «و يكم كه بقا، امنيت و توسعه جوامع بشري بدان وابسته است. اگرچه 

 Gleick) ولي اكنون به منبعي براي كشمكش و خشونت تبديل شده است(SFG,2014: 6 »(صلح و همكاري بوده است

and Herberger, 2014: 21( 	اي در توسعه ضايي به امنيت آب، نقش عمدهف سياسي واحدهاي پايدار دسترسي
و كشمكش در متوازن، اداره بهينه سرزمين، پايداري، حفظ يكپارچگي ملي و پيوستگي سرزميني يا برعكس وجود تنش 

هاي امنيت ساز و ها و مؤلفهمقياس ملي و فراملي دارد. به عبارت ديگر، آب و منابع آبي، اثرگذاري پايداري بر شاخص
اي است كه امروزه امنيت زداي واحدهاي سرزميني در مقياس خرد تا كالن دارد. اهميت فراهم سازي امنيت آب به گونه

خشك جهان در نظر گرافته مي اي منافع ملي كشورها بويژه در مناطق خشك و نيمههمنابع آبي به عنوان يكي از شاخص
 :Cook and Bakker, 2012 (»شود براي نمونه كشور مصر رود نيل را (خط قرمز) امنيت ملي خود اعالم كرده است

ه در ابعاد مختلف امري فضايي براي توسع -. در واقع، دسترسي پايدار به منابع آبي براي ثبات واحدهاي سياسي)94-102

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Water crisis 
2 Gleick 
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تواند روند توسعه و پيشرفت ) و بحران آب در اين كشورها مي25: 1398راد و همكاران، (كاويانيراهبردي و گريزناپذير است

 تيجمع شيو دو عامل افزا ابدييم شيسال به سال افزا آبي منابع يتقاضا برا زانيم آنها را دچار مشكالت اساسي كند زيرا
  )Mancosu et al. 2015: 981(ندينمايم ديرقابت را تشد يمياقل راتييو تغ

  :بحران آب در ايران

درجه شمالي از  25نيمكره شمالي قرار دارد و به خط استوا نزديك است. مدار  معتدلسرزمين ايران در جنوب منطقه 
درجه شرقي در غرب و شرق آن قرار دارند.  63و  44درجه شمالي از شمال آن مي گذرد. نصف النهارهاي  39جنوب و مدار 

لسرطان، اين كشور در نوار بياباني كيلومتر مربع) ايران و مجاورت آن با مدار رأس ا 1648195با توجه به موقعيت و وسعت (
دهد. استقرار ايران در واقع شده كه آن را در امتداد صحراي آفريقا، بيابان عربستان و مناطق خشك آسياي مركزي قرار مي

استان  15اين منطقه سبب شده تا از آب و هواي گرم و خشك (جز در نواحي محدودي) برخوردار باشد. اقليم فراخشك در 
سلسله چالش ها و مشكالت ناشي از كمبود آب و استفاده نادرست ، ). بحران آب در ايران13: 1384لب است(باي، كشور غا

 از منابع آب در كشور ايران است. متأسفانه به دليل استفاده بي رويه از آب، كشور ايران با بحران جدي آب روبرو شده است.
رويه جمعيت در يك سده اخير است؛ بر اساس آمارها جمعيت كشور در يكي از داليل اصلي كمبود آب در كشور افزايش بي

 رشد از با هرنرخميليون گذشته است.  80ميليون نفر بوده است ولي امروزه اين جمعيت از مرز  10كمتر از  1300سال 
ديدپذير تج آب اول سرانه كشور 10 جزء 2050 سال تا كشورمان متحده، سازمان  ملل توسط شده بينىجمعيت پيش

سهم ايران از منابع آب شيرين جهان نسبت به مناطق ديگر در سطح )  34: 1390همكاران،  و الدينبود(خواجه خواهد
پايين تري قرار دارد. در حالي كه يك درصد از جمعيت جهان به ايران اختصاص دارد، سهم آن از منابع آب شيرين تنها 

درصد آن پيش از رسيدن به رودخانه  66ر مكعب بارندگي ساالنه در كشور ميليارد مت 9/397درصد است. از مجموع  3/0
ميليارد  9ميليارد متر مكعب است و با احتساب  5/128 شود. كل منابع آب تجديدپذير داخلي ساالنه برابرها تبخير مي

ليارد متر مكعب برآورد مي مي 5/137مترمكعب منابع آب تجديدپذير خارجي، حجم ساالنه منابع آب تجديدپذير واقعي برابر 
ها و تغييرات اقليم، متوسط بارندگي در سالهاي اخير به دليل وقوع خشكسالي ).120: 1393 شود (محمدجاني و يزدانيان،

از نظر كاهش بارش  1396-1397كاهش چشمگيري داشته است. سال آبي  ريدپذيكشور و در نتيجه آن ميزان آب تجد
با تنش آب شرب مواجه  ادييشهرهاي ز 1397سالها طي پنجاه سال اخير بوده است و در تابستان سال  نياز بدتر كيي

(مركز پژوهش هاي  هاي مذكور به مناقشات اجتماعي ـ امنيتي نيز بدل شده استاند، به طوري كه در مواردي تنشبوده
درصد  46ميليون نفر(معادل  36,8ي بالغ بر ) در اين تابستان جمعيت شهري و روستاي7: 1397مجلس شوراي اسالمي، 

 )1397ب كشور، الشركت مهندسي آب و فاضجمعيت كشور) تحت تنش آب شرب قرار گرفت(

  1397هاي آبريز درجه يك كشور در تابستان سال در حوضه : تعداد شهرهاي تحت تنش آب1جدول
  جمعيت تحت تنش(ميليون نفر)  جمعيت(ميليون نفر)كل   تعداد شهرهاي تحت تنش  تعداد كل شهرها  حوضه آبريز

  7  12,2  118  348  عمان اييخليج فارس و در

  3,1  4,2  11  62  درياچه اروميه

  3,6  8,1  48  237  درياي خزر

  16,7  32,4  129  444  فالت مركزي

  3,3  3,6  14  31  سرخس

  0,8  1,1  14  35  مرزي شرق
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  )8: 1397هاي مجلس شوراي اسالمي،  مركز پژوهش(مأخذ: 

 ستيز بيو تخر ينابود ر،يدپذيمهم بخش آب كشور عبارتند از: تغيير اقليم و كاهش آب تجد يهااز چالش يبرخ
ها . واضح است كه ادامه سياستياو منطقه يمحل يمختلف و منازعات آب يهاآب در بخش ينيپا يوربهره ،يآب يهابوم

 يمواجه خواهد ساخت و ابعاد مختلف يبيشتر يهاانها و بحربخش را با چالش نيا ندهيپيشين در بخش آب، آ يو روندها
بانك جهاني در گزارش ساالنه سال  )1: 1396(مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي، از بحران آشكار خواهد شد

در ايران از ميزان فعلي آن به طور چشمگيري كاهش ميالدي ميزان بارندگي ساليانه  2050، پيش بيني كرده تا سال 2000
ميلي متر كاهش نشان خواهد  5/0خواهد يافت. در اين شرايط طبق اين پيش بيني تغيير ميزان بارندگي روزانه بين صفر تا 

مدل پيش بيني تغييرات بارندگي صورت  4گيري نتايج حاصل از داد. در صورت صحت محاسبات فوق كه در اثر معدل
در سال كاهش خواهد يافت(لطفي و  مترميلي  165سال آينده در ايران به حدود  50فته است، ميزان بارندگي در طي گر

هاي كشاورزي و بهداشت و گسترش بخش ). از طرفي ديگر كشورمان به دليل رشد جمعيت، توسعه139 :1390همكاران،
اجه بوده و اين امر موجب زياد شدن شكاف ميان عرضه و صنعت و مواردي از اين دست پيوسته با افزايش تقاضاي آب مو

ريزي اقتصادي منابع آب و تقاضاي اين ماده ارزشمند در آينده خواهد شد. افزايش اين شكاف، توجه جدي به مباني برنامه
 )73: 1394(نادري، نمايدناپذير ميتخصيص بهينه آن را اجتناب

  عملي ةپيشين

 بدين شرح حاصل يجمرور و نتا نهيزم نيانجام شده در ا تاز مطالعا يبرخ ق،يتحق يموضوع ةبا توجه به هدف و محدود

 :ارائه شده است

 رييرا در اثر تغ انهياز كاهش منابع آب در منطقه خاورم يناش يهاچالش) در تحقيق خود 1389 خسروي و همكاران(

منطقه تا دو درجه  يدما شيافزا ينبي	شپي تحقق صورت در كه كرده اند استدالل آنها. اند قرار داده يمورد بررس مياقل

را با  ايگذاشته و جنوب غرب آس ينيرزميو ز يسطح يبر منابع محدود آب يميمستق ريدر منطقه تأث مياقل رييتغ گراد،يسانت

 .دنماييم يادآوريرا  ايمنطقه هايتنش تيكمبود منابع آب مواجه خواهد كرد، كه در نها

حاصله از  جينتا اده است.قرار د يابيمورد ارزآنرا ابعاد مختلف  انساني تيآب بر امن ريتأث يبررس) با 1394(برازنده پور

مسئله  كيآب را به  گر،يروند مصرف از طرف د شيطرف و افزا كياز  نيرياز آن است كه منابع آب ش يپژوهش حاك نيا

شرب و ... را بدنبال خواهد داشت.  ،يصنعت ،يكشاورز هايتياختالل در فعال ،اختالل در آب رايكرده است. ز ليتبد يتيامن

دارد و در منطقه خشك قرار گرفته  ييباال يتيدر كشورها كه نرخ رشد جمع ياست ول يمعضل جهان كي نيريبحران آب ش

   حادتر است.

 يعني 21در قرن  رانيا ياسالم يجمهور يروشيپ يهاچالش نيترياز اساس يكي خود پژوهش ) در1394ي(نادر

   را بررسي نموده است. رانيا يمل تيدر امن تيوضع نيو سپس نقش ارا شناسايي كرده  »يآبكم«

 يهمكار ازمندين ،يمل استيس كيآب فراتر از  يزيبرنامه ر استيكه س يدهدنشان م) در پايان نامه اش 1394(حسن پور

خواهد شد. عدم  ليفارس تبد جيو خل انهيعامل بحران در خاورم كيصورت به  نيا رياست چرا كه در غ ايمنطقه يها

كشمكش است. بحران آب  گرياز عوامل د انهيخاورم يو منابع آب موجود در همه كشورها تيجمع انيم ندهيتناسب فزا

  است. رانيا يو منطقه ا يداخل ياسيثبات س هيعل يديتهد يكنون

  34,5  61,6  334  1157  مجموع
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 ريدر حداقل) تاث يسالدر حداكثر و خشك ليبارش (س ديكه آثار شد دهدينشان م) 2013(براون و همكاران پژوهش جينتا

بر  داريمعن ينفماثر  نيباالتر سالي دارد. شاخص خشك ياقتصاد درش يبر رو يطوالن يمدت يبرا داري	يو معن يمنف

   ع رشد است.مان ،آب تيفقدان امن هبود نيا قيتحق نيا جهينت نيمهمتر، دارد )GDP( يناخالص داخل ديتول يرو

ي و مركز هياروم چهايدر زيآب در دو حوضه آبر يتيامن يهاچالش اشتراكاتشناخت تفاوتها و  هدف اصلي تحقيق حاضر

تاكنون  يو مركز هيروما اچهيدر زيبحران آب در دو حوضه آبر يتيامن يهاچالش يقيدر ارتباط با موضوع مطالعه تطباست. 

آب و كمبود آن  تيباشد. با توجه به اهم يم عيبد ثيح نيپژوهش از ا نيصورت نگرفته است و ا يپژوهش جامع و علم

سبب ها و ماهيت  قيدق يو واكاو يو حوضه مركز هياروم زيبردو حوضه آ يقيپژوهش و مطالعه تطب نيدر كشور، انجام ا

 ندهيو توجه به آ يعيبحران طب نيآثار ا يبحران آب و تمركز بر رو ياقتصاد ،ياسيس ،ياجتماع يامدهايپچالش هاي و 

 ييآن در شناسا جيانت ني. همچنكه در پژوهش هاي قبلي به آنها اشاره نشده است از نقاط قوت پژوهش حاضر است ينگر

 ستيز ياجتماع يارگذ استيو توجه به س ينگر ندهيتواند ضرورت آ يبحران آب م ياقتصاد ،ياسيس ،ياجتماع يامدهايپ

مناسب و  يها يگذار استيس نيگوشزد نموده و آنها را در تدو ،يو استان يكشور رانيو مد زانيبرنامه ر را به يطيمح

  .دينما ياري نهيبه تيريمد

 شناسيها و روشداده

و  تحليلي - توصيفي پژوهشي روش، و ماهيت از نظر. است	2اياز نوع توسعه و 1لحاظ هدف كاربردي اين پژوهش از
 روش بر عالوه تحقيقات، گونهاين در رايج روند بنابر. است	4پهنانگر وسعت، از لحاظ رويكرد كمي، و	3پيمايشي نوع از

پرسشنامه اطالعات استفاده شده است.  يگردآور يبراكه محقق ساخته بوده،  پرسشنامه ميداني و ابزار روش از اي،كتابخانه
ها تشكيل شده است. در اين راستا براي سنجش عمومي و گويهاين پژوهش، محقق ساخته  بوده و از دو بخش اطالعات 

گويه هاي پرسشنامه با توجه به فرضيه هاي تحقيق، با استفاده از منابع موجود و نظرخواهي از افراد متخصص، از طيف 
تعداد اين گويه متناسب با اهداف و فرضيه هاي تحقيق طراحي شده است.  31ليكرت استفاده شده است. اين پرسشنامه از 

گويه  12گويه و در بخش ريشه ها و سبب ها  8گويه، در بخش ماهيت چالش ها  11گويه ها در بخش مقياس جغرافيايي 
 مي باشد. در ادامه جامعه آماري، نمونه و شيوه نمونه گيري توضيح داده شده است.

  يرينمونه گ ةويحجم نمونه و ش ،يآمار ةجامع

اند كه  داده دو حوضه آبريز مركزي و درياچه اروميه تشكيل شهروندانتمامي  را پژوهش اين پژوهش آماري جامعة
است. روش نمونه گيري در اين تحقيق به صورت روش نمونه  نفر  48,354,343 با  برابراستان  16در  ها آن كل تعداد

 هاي منتخب نشان مي دهد.) خوشه ها را به ترتيب تا سطح شهرستان2اي است. جدول (شماره اي چند مرحلهگيري خوشه
 يعني م،ياقل نياز ا ريرپذيدر استان هاي همجوار و تأث ييايبه لحاظ جغراف هياروم اچهيتحوالت در راتياز آنجا كه تأث

 ريكه با آن درگ اچهيبه در كينزد نقاطلذا منطقه مورد مطالعه به  افته،يو كردستان گسترش ن يو شرق يغرب جانيآذربا
اروميه انتخاب شده اند. در حوضه آبريز مركزي  اچهيشهرستان هاي همجوار با در ل،يدل نيشده است. به هم دهستند، محدو

هاي محصور در اين حوضه، نقاطي انتخاب نيز به دليل وسيع بودن اين حوضه و تفاوت هاي زياد ميزان منابع آبي استان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Applied 
2 Research & Development 
3 Survey 
4 Extensive 
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انتخاب نمونه ها در درون همگن و يكسان مي باشند.  شده اند كه به لحاظ ميزان بارش و آب هاي سطحي و زير سطحي
افرادي كه نسبت به موضوع  گر،يو هدفمند بوده است. به عبارت د يراحتماليغ ريياز خوشه ها به صورت نمونه گ كيهر 
 داشته، به پرسشنامه ها جواب داده اند. يآگاه

  
  )نگارندگان :ترسيم( مورد مطالعه پژوهش آبريز حوضه هاي موقعيت -2شكل 

  

  )نگارندگان :ترسيم( شهرستانهاي منتخب نمونه پژوهش موقعيت -3شكل 
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 هاي منتخب براي نمونه پژوهش: شهرستان2جدول 

  1395آمار ايران هاي دو حوضه آبريز درياچه اروميه و مركزي. مركز : مجموع جميعت استان3جدول 

  تعداد جمعيت  حوضه آبريز  رديف

  6426923  حوضه آبريز درياچه اروميه  1

  41927420  حوضه آبريز مركزي  2

 48,354,343  جمع كل

جامعه  نفر جمعيت 48,354,343 ؛ يعني حدودآماري در اين پژوهش با استفاده از روش كوكران و با توجه به حجم جامعه
  نفر محاسبه شد. 666درصد اطمينان  95نمونه با ، حجم مورد مطالعه
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حوضه آبريز درياچه شهروندان نامه دو حوضه مورد مطالعه اين پژوهش با توجه به فرمول فوق براي سهميه تعداد پرسش
پرسش نامه،  1به منظور سنجش اعتبارنفر است.  444نفر و براي شهروندان حوضه آبريز مركزي برابر با  222اروميه برابر با 

استفاده  SPSSآلفاي كرونباخ استفاده گرديده و براي تحليل داده ها از نرم افزار ، از ضريب 2از اعتبار صوري و براي پايايي
  شده است. 

 متغيرها كرونباخ آلفاي ضريب -4جدول 

  متغيرها كرونباخ آلفاي ضريب  متغير

  0,897  ريشه هاي چالش ها

  0,885  مقياس رخداد چالش ها

  0,878  ماهيت چالش ها

  0,874  كل

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1Validity 
2Reliability 

شهرستانهاي   استان  حوضه آبريز

  منتخب

تعداد نمونه   جمعيت

  ها (به نفر)

شهرستانهاي   استان

  منتخب

تعداد نمونه   جمعيت

  ها(به نفر)

حوضه آبريز 
  درياچه اروميه 

آذربايجان 
  غربي

آذربايجان   145  1,040,565  اروميه
  شرقي

  6  44,887  آذرشهر
  19  134,892  بناب  17  123,639  پيرانشهر
  10  70,852  عجب شير  25  180,708  سلماس

  
حوضه آبريز 

 مركزي

  
 

  7  250,000  زرند  كرمان  142  526,276 يزد  يزد
  12  43,198  راور  14  52,888  بافق

  10  36,897  انار  6  21,000  ابركوه
خراسان 
  رضوي

  88  323,434  مرودشت  فارس  12  451,780  نيشابور
  32  117,527  ممسني  46  168,664  كاشمر

  56  205,187  فسا  20  75,631  بردسكن
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  هايافته

باشد. هاي جدول ميتكميل گويه -2و  عموميمشخصات -1در دو بخش  ها،دادهپرسشنامه براي گردآوري  طراحي
هاي پيشين اين تحقيق و هاي بخشهاي مورد نظر عالوه بر تحقيقات قبلي، از يافتهشايان ذكر است كه در طراحي گويه

زير  صورتبه  SPSSها، داده ها در نرم افزار مباني نظري پژوهش نيز استفاده شده است. براي سنجش وضعيت گويه 
: كامال موافقم. در اين بخش ابتدا اطالعات 5: موافقم  4: نظري ندارم  3: مخالفم  2: كامال مخالفم  1وزن دهي گرديدند: 

هاي استخراج شده از پرسشنامه جمعيت شناختي افراد پاسخ دهنده تشريح خواهد شد و سپس به تجزيه و تحليل داده
 خواهيم پرداخت.

در ابتدا به ارائه اطالعات جمعيت شناختي افراد پاسخ دهنده به پرسشنامه مي پردازيم. متغيرهاي جمعيت شناختي 
عبارتند از: جنسيت، سن، محل سكونت، سابقه حضور در شهرستان، پايه تحصيلي و شغل. اولين متغيري كه مورد بررسي 

  نظر محل سكونت است.قرار مي دهيم توزيع پاسخ دهندگان از 

  :توزيع پاسخ دهندگان از نظر محل سكونت

 

  
  : ميزان مشاركت در نظرسنجي بر حسب  محل سكونت. منبع: يافته هاي تحقيق1نمودار 

پاسخ دهنده به پرسشنامه  222نمودار باال تعداد مشاركت كنندگان بر حسب محل سكونتشان را نشان مي دهد. از بين 
، ساكن بوده اند ريش عجب، بناب، آذرشهر، سلماس، رانشهريپ، هيارومكه در شهرستانهاي  ه اروميهدر حوضه آبريز درياچ

ساكن  191نفر در نقاط شهري و  253نفر در نقاط روستايي و در حوضه آبريز مركزي نيز  47نفر در نقاط شهري و  175
، مرودشت، انار، راور، زرند، بردسكن، كاشمر، شابورين، ابركوه، بافق، زدياين شهرستانها در اين حوضه آبريز شامل  بوده اند.

درصد مشاركت كنندگان در شهر و  64,26با احتساب كل پاسخ دهندگان، مشخص مي شود كه مي باشند.  فسا، يممسن
 درصد در روستاها ساكن بوده اند. 35,74
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  :توزيع پاسخ دهندگان از نظر سابقه حضور در شهرستان

 

  
 ميزان مشاركت در نظرسنجي برحسب سابقه حضور در شهرستان. منبع: يافته هاي تحقيق: 2نمودار 

همانطور كه در نمودار باال مشاهده مي شود ميزان مشاركت پاسخ دهندگان به پرسشنامه برحسب سابقه حضور در 
در شهرستانهاي  كه پاسخ دهنده در حوضه ايران مركزي 444شهرستان مربوط به بخش سكونت دائم بوده است. از بين 

 20نفر؛  301سكونت دائم داشته اند،  ،فسا، يممسن، مرودشت، انار، راور، زرند، بردسكن، كاشمر، شابورين، ابركوه، بافق، زدي
، سلماس، رانشهريپ، هياروماز بين شهرستانهاي  نفر بوده است. در حوضه آبريز درياچه اروميه 27سال،  10نفر و  116سال، 

سال سابقه  10نفر هم  34سال و  20نفر،  79نفر، سكونت دائم؛  109پاسخ دهنده،  222از بين ، ريش عجب، بناب، آذرشهر
  سكونت داشته اند.

  :توزيع پاسخ دهندگان از نظر جنسيت

  
 :  ميزان مشاركت در نظرسنجي بر حسب جنسيت. منبع: يافته هاي تحقيق3نمودار 
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، رانشهريپ، هيارومكه از شهرستانهاي  در حوضه آبريز درياچه اروميه پژوهشاز كل افراد پاسخ دهنده به پرسشنامه 
كه از  نفر زن و در حوضه آبريز مركزي 41نفر مرد و  181، انتخاب شده بودند ريش عجب، بناب، آذرشهر، سلماس

 359، انتخاب شده بودند فسا، يممسن، مرودشت، انار، راور، زرند، بردسكن، كاشمر، شابورين، ابركوه، بافق، زديشهرستانهاي 
درصد زن است كه در  18,91درصد مرد و  81,08نفر زن مي باشد. درصد كل پاسخ دهندگان هم به ترتيب  85نفر مرد و 

  نمودار فوق نمايش داده شده است.

  :توزيع پاسخ دهندگان از نظر شغل
  

  
 تحقيق: ميزان مشاركت در نظرسنجي بر حسب شغل. منبع: يافته هاي 4نمودار 

وضعيت اشتغال پاسخ دهندگان نمونه هاي انتخاب شده مورد پژوهش در حوضه آبريز مركزي و اروميه كه در نمودار 
 11,71درصد و دانشجو:  15,01درصد؛ خانه دار:  35,58درصد؛ آزاد:  37,67باال ترسيم شده به اين شرح است: كارمند: 

  ريش عجب، بناب، آذرشهر، سلماس، رانشهريپ، هيارومدرصد. 

  :توزيع پاسخ دهندگان از نظر تحصيالت

  
  : ميزان مشاركت در نظرسنجي بر حسب تحصيالت. منبع: يافته هاي تحقيق5نمودار 
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اسخ دهندگان به پرسشنامه پاين نمودار توزيع پاسخ دهندگان برپايه تحصيل دانش آموزان را نشان مي دهد. از كل تعداد 

انتخاب شده  ريش عجب، اببن، آذرشهر، سلماس، رانشهريپ، هيارومكه از شهرستانهاي  اروميهتحقيق در حوضه آبريز درياچه 
. در حوضه آبريز مركزي، نفر هم مدرك ديپلم داشته اند 19نفر ليسانس و  120نفر فوق ليسانس،  54نفر دكترا،  29، اند
رصد كل پاسخ دهندگان ديپلم داشته اند كه دنفر هم مدرك  34نفر ليسانس و  169نفر فوق ليسانس،  190نفر دكتر،  51

كه نمونه  ي باشد.مدرصد ديپلم  7,95درصد ليسانس و  43,39درصد فوق ليسانس،  36,63درصد دكترا،  12,1به ترتيب 
  مي باشند. فسا، يممسن، تمرودش، انار، راور، زرند، بردسكن، كاشمر، شابورين، ابركوه، بافق، زديهاي منتخب از شهرهاي 

  :يع پاسخ دهندگان از نظر سنتوز

  
  : ميزان مشاركت در نظرسنجي بر حسب سن. منبع يافته هاي تحقيق6نمودار 

 30تا  20ني آنان از ساز ميان افراد پاسخ دهنده به عنوان نمونه در سطح دو حوضه آبريز مركزي و اروميه كه طيف 
، راور، زرند، بردسكن، شمركا، شابورين، ابركوه، بافق، زديكه شهرستانهاي  سال بوده اند به ترتيب در حوضه آبريز مركزي

سال به  50نفر و  57ال، س 50تا  40نفر؛ طيف  117سال،  40تا  30 طيفنفر؛  36بوده اند،   فسا، يممسن، مرودشت، انار
، سلماس، رانشهريپ، هياروم كه شهرستانهاي حوضه آبريز درياچه اروميهشهرستانهاي منتخب  نفر مي باشد. در 12باال 

سال به  50نفر و  175ل، سا 50تا  40نفر؛ طيف  186سال،  40تا  30نفر؛ طيف  52نيز  بوده اند ريش عجب، بناب، آذرشهر
  نفر مي باشد. 31باال 

 اول ةفرضي مبتني برها تحليل يافته

رح مي شود، بايد به قيق مطبا توجه به ماهيت سواالت و فرضيه هايي كه در راستاي آن ها، براي پاسخ به مساله تح
ين پژوهش نيز با توجه نوع نوع روابط بين متغيرهاي پژوهش توجه نموده و بر اساس اين ارتباط، آنها را آزمون كرد. در ا

ه است كه اثرات اقليمي بر استفاده شده است. فرض اول تحقيق بر اين بود Tها و نتايج پيمايش ميداني، از آزمون فرضيه
و شورش سياسي  بحران آب در شهرهاي دو حوضه آبريز مذكور ظرفيت بحران زايي امنيتي را به اشكال آشوب سياسي

 دارد. 
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ده شد. به اين صورت كه پس اي استفاتك نمونه Tبراي ارزيابي اين فرضيه، به تفكيك دو حوضه آبريز مذكور، از آزمون  
، با در نظر گرفتن SPSSپرسشنامه و محاسبه ميانگين حسابي آنها در محيط  1بعد 4نمودن داده هاي  COMPUTEاز 

  نتايج به دست آمده به تفكيك دو حوضه بصورت زير مي باشد:  )Test Value = 3.1مقدار(
 222با تعداد » ريش جبع، بناب، آذرشهر، سلماس، رانشهريپ، هياروم« شامل: حوضه آبريز درياچه اروميهشهرستانهاي در 

 و 30/38ر بابراب Test Value اختالف از ميانگين پيش فرض يا  38/287پرسشنامه، ميانگين حسابي مجموع نظرات 
  نمايش داده شده است: 6و  5درصد بوده كه در جداول  58/2اختالف با انحراف معيار 

  فرضيه اول براي حوضه آبريز درياچه اروميه Tآماره  -5جدول 
  آمار تك نمونه اي

 خطاي استاندارد انحراف معيار ميانگين تعداد نمونه 

 2,58814 38,30095 287,3851 222 ميانگين كل

  فرضيه اول براي حوضه آبريز درياچه اروميه Tآزمون  -6جدول 
 آزمون تك نمونه اي

 3,1 = مقدار آزمون 

 فاصله اطمينان اختالفات %95 اختالف ميانگين معيار تصميم  درجه آزادي آماره تي

 حد باال حد پايين

 289,3860 279,1841 284,28506 0,000 222 109,842 ميانگين كل

 P   پايين قرار دارد. مقدار ومثبت بوده و در بازه كرانه باال  Tهمانطور كه در جدول باال مشاهده مي شود مقدار آماره 

VALUE ياSIG  يي امنيتي ظرفيت بحران زا«صدم بوده و اين امر نشان مي دهد كه فرض اول يعني  05/0كمتر از
مه، براي شهرهاي با توجه به نتايج به دست آمده از گويه هاي پرسشنا» هاي آب به شكل آشوب و شورش سياسيچالش

  تاييد مي شود. حوضه آبريز درياچه اروميه
، انار، راور، زرند، ردسكنب، كاشمر، شابورين، ابركوه، بافق، زدي«شامل شهرستانهاي: وضه آبريز مركزياز سوي ديگر در ح

ف با ميانگين پيش و اختال 81/257پرسشنامه ميانگين حسابي مجموع نظرات  444نيز با تعداد » فسا، يممسن، مرودشت
نشان داده شده  8 و 7درصد بوده كه در جداول  23/1و اختالف با انحراف معيار  23/29برابر با Test Valueفرض يا 

  است:
  فرضيه اول براي حوضه آبريز مركزي Tآماره  -7جدول 

 آمار تك نمونه اي

 خطاي استاندارد انحراف معيار ميانگين تعداد نمونه 

 1,23642 26,02353 257,8142 444 ميانگين كل

  

  

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .چالش ها، ماهيت چالش ها و ظرفيت بحران زاييها، ريشه ها و سبب هاي خش پرسشنامه عبارت بودند از: مقياس رخداد چالشچهار   ١



  189-167)، 1(7، افضلي و همكاران  183

 
  فرضيه اول براي حوضه آبريز مركزي Tآزمون  -8جدول 

 آزمون تك نمونه اي

 3,1 = مقدار آزمون 

 فاصله اطمينان اختالفات %95 اختالف ميانگين معيار تصميم  درجه آزادي آماره تي

 حد پايين حد پايين

 257,1442 252,2842 254,71419 0,000 444 206,010 ميانگين كل

كمتر از  SIGيا P VALUE  در جدول باال مثبت بوده و در بازه كرانه باال و پايين قرار دارد. مقدار  Tمقدار آماره 
صدم بوده و اين امر نشان مي دهد كه فرض اول براي حوضه آبريز مركزي نيز قابل اثبات مي باشد. بر اين اساس  0,05

با توجه به نتايج به دست » شوب و شورش سياسيظرفيت بحران زايي امنيتي چالش هاي آب به شكل آ«فرض اول يعني 
   آمده از گويه هاي پرسشنامه براي شهرهاي حوضه آبريز مركزي نيز تاييد مي شود.
آب  ي بحرانبر چالش ها يمياثرات اقلهمچنين نتايج داده هاي پرسشنامه در اين دو حوضه آبريز نشان مي دهد كه 

ان هايي از قبيل يزد و اصفهان و آذربايجان غربي طبق گفته هاي مسئولين در است مردمساكنين  نيب ييها يريباعث درگ
نتظامي و اجرايي، ا يدستگاه ها يمشكالت برا مردم و نيروي انتظامي، ايجاداستاني شده است. همچنين درگيري بين 

نگاه في نمودن ي، منقوم يهايريو درگ ياسياختالفات سي، افزايش اسيس يهايجناح بندشدن تر تر و شفافقيعم
 يهامشاركتهاي سياسي براي حل بحران آب، كاهش كشور، پر رنگ شدن اعتراض ياسيس يشهروندان به ساختار ادار

 شده است. يدولت نيبه مسئول ياعتماد يب، اجتماع يدستگ چند، مردم را در انتخابات

 دومها مبتني بر فرضية تحليل يافته

ها اقليم در شهرهاي دو حوضه آبريز مركزي و درياچه اروميه در سه بخش؛ ريشه مدنظر اين فرضيه اين بوده كه اثرات
ها وجوه اشتراك و افتراق دارند. براي ارزيابي اين ها و ماهيت چالشها، مقياس جغرافيايي رخداد چالشهاي چالشو سبب

اي وجوه اشتراك و يا افتراق را در يسهفرضيه به جهت اينكه قصد داريم در دو حوضه آبريز و بطور مستقل اما به شيوه مقا
اساس خروجي  مستقل و آزمون لوِن استفاده مي شود. بر Tهاي امنيتي اثرات اقليم بررسي كنيم از آزمون خصوص چالش

  آمده است: 8هاي ياد شده نتايج به صورت زير در جدول بخش اين آمار در دو حوضه آبريز و در

 آماره آزمون تي مستقل -9جدول 

 آماره گروهي

 انحراف از ميانگين انحراف معيار ميانگين تعداد حوزه ها 

 0,13465 2,83091 29,0887 444 مركزي جغرافيايي رخدادها مقياس

 0,38361 5,71562 31,4784 222 اروميه

 0,10588 2,23111 22,6480 444 مركزي چالش ها ماهيت

 0,21363 3,18302 23,4640 222 اروميه

 0,15752 3,28152 40,6860 444 مركزي هاهاي چالشسببها و ريشه

 0,22005 3,27874 44,3317 222 اروميه

و در حوضه آبريز  08/29در حوضه آبريز مركزي در ارتباط با مقياس جغرافيايي رخدادها، ميانگين به دست آمده برابر 
مقدار اختالف ميانگين و انحراف معيار در خصوص اين متغير مي باشد كه نشان دهنده ناچيز بودن  47/31درياچه اروميه 

ها و مشكالت امنيتي اثرات اقليم بر ها، تنشدر دو حوضه آبريز است. پاسخگويان معتقدند كه مقياس جغرافيايي چالش
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ملي اس هاي آبريز مذكور در سطح محلي بروز پيدا مي كند ولي دامنه بحران زايي آن مقيبحران آب در شهرهاي حوضه
، ابركوه، بافق، پيرانشهر، اروميه، زديرا هم تحت تاثير قرار مي دهد به عبارتي وجود چالش هاي آب در شهرهايي از قبيل: 

 دهيچيكالف به هم پ كيبه  را حوادث تيريمد، آذر شهر و.. مي تواند بحران را در سطح استان ها منعكس داده و شابورين
 نمايد. ليو سخت تبد

بريز درياچه اروميه آو حوضه  64/22ها، ميانگين به دست آمده براي حوضه آبريز مركزي با ماهيت چالشدر ارتباط 
اهيت پاسخگويان م مي باشد كه همچنين در اين دو حوضه آبريز اختالف و انحراف ميانگين آنان كم مي باشد. 49/23

يريتي، اجتماعي، زيست آبريز به ترتيب ماهيت مد هاي امنيتي اثرات اقليم بر بحران آب در شهرهاي اين دو حوضهچالش
  محيطي و سياسي مي دانند. 

ان آب ميانگين به دست هاي تاثيرات اقليمي بر بحرهاي تحقيق در ارتباط با ريشه ها و سبب هاي چالشنتايج يافته
اختالف باالي  د كهنشان ميده  33/44و براي حوضه آبريز درياچه اروميه  68/40آمده براي حوضه آبريز مركزي، 

ها) مشهود است. به شها و ماهيت چالمقياس رخداد چالش(هاي قبلهاي به دست آمده در نتايج نسبت به بخشميانگين
ت است. زيرا فرض هاي چالش ها در اين شهرهاي اين دو حوضه آبريز نسبت به هم متفاوها و سببعبارت ديگر ريشه

  رد مي شود.  p >0.05برابري واريانس ها با مقدار 
، رانشهريپ، هيارومنهاي شهروندان شهرستادر حوضه آبريز درياچه اروميه، نتايج داده هاي پرسشنامه نشان مي دهد كه 

ته اند. عواملي از قبيل مديريتي و طبيعي را مدنظر قرار داش-به ترتيب عوامل انساني ،ريش عجب، بناب، آذرشهر، سلماس
، صنعتي يها ندهيآال شيافزاي، توسعه ناهمگن مناطق شهري، رشد سريع جمعيت، طيمح ستينامناسب مسائل ز تيريمد«

رتبه بااليي را  ؛»يعياستفاده از منابع طب فيضع فرهنگي و طيمح ستاجتماعي در قبال مسائل زي تمسئولي	حس نبود
هاي تغييرات اقليمي بر  ا و سببنسبت به ساير گويه ها در مقايسه با حوضه آبريز مركزي داشته اند و اصلي ترين ريشه ه

  هاي امنيتي بحران آب در اين حوضه بوده اند؛ چالش
، زرند، بردسكن، كاشمر، شابورين، ابركوه، بافق، زديدر شهرستانهاي حوضه آبريز مركزي شهروندان در حالي كه از نظر 

ل انساني در اولويت بوده طبيعي نسبت به عوامعوامل پاسخ داده اند، به پرسشنامه كه  فسا، يممسن، مرودشت، انار، راور
هاي ريشه ار داد. آنان، زيرا موقعيت جغرافيايي اين شهرها در اقليم خشك قرار گرفته و تحت تاثير اين عوامل قراست

ديد، بادهاي گرم، ش تبخير و هوا بارش ها، گرماي مكرر، كاهش هاي خشكسالي« تاثيرات اقليمي بر بحران آب را در:
نبود ، بودن دانش روز يناكافيي، آب و هوا يها دهيپدتغييرات درباره  قاتيمطالعات و تحق كمبودشدن رودخانه ها، خشك 

 نينبودن قوان روز بهي، طيمح ستياز حد منابع ز شيب مصرفتاثيرات اقليمي،  نسبت به موضوع قيو درك عم يآگاه
  مي بينند. » و صنعت يكشاورز يناكارآمدي طيمح ستيز

ها براي تحليل فرضيه دوم پژوهش و بررسي دقيق و پي بردن به وجوه اشتراك يا همچنين براي ارزيابي مجدد يافته
 1ها از آزمون لوِنچالشها و ماهيت ها، مقياس جغرافيايي رخداد چالشها و سبباختالف در ارتباط با سه بخش ريشه

هاي امنيتي اثرات اقليم از منظر ه آبريز مركزي و اروميه، چالشاستفاده شد. بر اساس مفروضات اين آزمون در دو حوض
هاي اين دو بخش با سطح معناداري كمتر ها با هم اختالفي ندارند چرا كه فرض برابري واريانسمقياس و ماهيت چالش

  تاييد مي شود كه در جدول زير به طور كامل نتايج نشان داده شده است. )p<0.05( صدم 0,05از 

  

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Levene's Test 
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  آزمون تي مستقل و آزمون لوِن -10جدول 

  آزمون تي مستقل

 متغير

آزمون لوِن با فرض 

 واريانس برابر
  براي سنجش برابر ميانگين ها tآزمون 

آماره 

F 

سطح 

 معناداري
  tآماره 

درجه 

 آزادي

سطح 

 معناداري

اختالف 

 ميانگين

انحراف 

 استاندارد

 

كرانه 

 پايين

كرانه 

 باال

ــرض   مقياس ــا ف ب

ــس   ــان واري

 برابر

254,9 0,000 7,208- 662 0,000 2,38- 0,33 3,04- 1,73- 

بـــافـــرض 

ــس   ــان واري

 نابرابر

  5,8- 276,7 0,000 2,38- 0,40 3,19- 1,58- 

ــرض  ماهيت ــا ف ب

ــس   ــان واري

 برابر

27,6 0,000 3,83- 664 0,000 81.- 0,21266 1,23- 39.- 

بـــافـــرض 

ــس   ــان واري

 نابرابر

  3,42- 332,8 0,001 815.- 0,238 1,28- 34.- 

ــرض  سبب ــا ف ب

ــس   ــان واري

 برابر

1,2 0,268 13,46- 654 0,000 3,64- 0,27 4,17- 3,11- 

بـــافـــرض 

ــس   ــان واري

 نابرابر

  13,4- 445,7 0,000 3,64- 0,27 4,17- 3,11- 

  گيرينتيجه
ها بوده و كليه نقاط جهان بشر و دولت يهاها و چالشتغيير اقليم در عصر حاضر به عنوان يكي از مهم ترين نگراني

تواند منشا آثار مخربي بسته به محل وقوع و شدت آن ميپيامدها و اثرات آن  هر كدام ازو  متاثر از اين پديده خواهند بود
حاكي از آن است كه تغيير اقليم ناشي از پديده گرمايش جهاني باعث ايجاد تغييراتي  IPCC در منطقه باشد. گزارش هاي

 راتييتغ يامدهايدر چند دهه اخير در سطح جهان شده است. در اين پژوهش پهاي ناشي از آن منابع آب و ايجاد بحراندر 
دهد  يبه دست آمده نشان م جيي شد. نتابررس هيو اروم يمركز زيبحران آب در دو حوضه آبر يتيامن هاي بر چالش يمياقل

در حوزه  يآورد كه ارزش و اهداف اساس يرا به وجود م يهاي تيو وضع تيشدن آن به بحران، موقع ليكه كمبود آب و تبد
آسايش  هيو تهديدات عل ياجتماع تينظم و امن هيو تهديدات عل اندازدي) را به مخاطره ميمل ،ياجتماع ،ي(فرد تيامن

تامين آب در شهرهايي از قبيل اصفهان، يزد، كرمان، نيشابور، عجب شير چالش هاي  شود. يرا شامل م يردو ف يعموم
 و... كه به عنوان نمونه در اين پژوهش انتخاب شده اند و وضعيت مشابهي با ساير شهرهاي كشور دارند، ممكن است

 ،يرا در جوامع محل ياجتماع يهاو تنش يثباتياز ب يزانيم ،يآب يازهايكه به سبب مرتفع نشدن ن بياورد ديپدرا  يطيشرا
 يرينقش دارد، شكل گ يمسئله آب در كشور ما در همه جوانب زندگ نكهيبا توجه به ا .ميكل كشور شاهد باش ايها و استان
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دهد. اين پديده،  يقرار م ريرا تحت تأث يو فرهنگ ياسيس ،ياقتصاد ،ياجتماع يبحران آن، ابعاد و جوانب مختلف زندگ
 يعموم تيامن يشوند كه ممكن است با وقوع هر حادثه ا يتبديل م هايي	يبالفعل است و به صورت بالقوه به ناراض يخطر

	رهيكشور را به صورت زنج ياز آن تا استان و حت يكوچك را برهم بزند و دامنه و گسترش بحران ناش يدر سطوح شهرها
 يريدرگو تخريب خط لوله انتقال آب به يزد و  اعتراض كشاورزان شرق اصفهانري ها و وجود درگي .ديخود نما ريدرگ اي

آذربايجان در منطقه ماكو در مشكل تامين آب ، در حوزه بختگان، بحران آب بروجن-بن كشاورزان بر سر پروژه انتقال آب
شدن چندين نفر و گستردگي بحران در از نمونه هايي است كه بر چالش آب اتفاق افتاده و متاسفانه باعث كشته  غربي

 يهابر سر تصاحب آب ييو روستا يشهر يهاگاهسكونت ياهال نيب ياجتماع يهايريدرگ سطح اين مناطق شده است.
 يعاد اريبلكه بس ستيو نوظهور ن ديجد يادهينه تنها پددر استانهاي ياد شده  خود ياضطرار يازهايرفع ن يبرا ينيرزميز
  .دينمايم

در  يرو صو يمردم، حل مشكالت به صورت مقطع يبه خواسته ها يتوجه ي، بدر حوزه آب مناسب تيريعدم مد 
. ننديو آشوب بب ياسيرا در اعتراض س زيكه تنها راه درست هر چ رديشكل بگ يشود تا گروه هاي يآب، موجب م نيحوزه تام

 ياغلب با قابليت پيش بيني و پيشگيري رخ مي دهند؛ اما در صورتگر چه به ناگاه اما و باالخص بحران آب  اكثر بحران ها 
مي تواند آسيب هاي جدي را در حوزه هاي مختلف  نشده باشد، ياستگذاريحل آنها س يو برا ودنش تيريكه به موقع مد

 ييايجغراف اسيهر دو حوضه مذكور مق انيپاسخگوكه دهد  ينشان م قيبه دست آمده در تحق جينتاوارد نمايد. همچنين 
بزرگتر و در سطح شهرستان و استان برآورد  اسيآنرا را در مق ييدانند و دامنه بحران زا يم يمحل اسيرخدادها را در مق

 نيبه ا يو مل يمحل نيمسئول يبه كم توجه ز،يدو حوضه آبر نيمناسب و حل معضل آب در ا تيريكنند. عدم مد يم
 ليتبد ،يطيمح ستياند كه آب و مسائل ز دهيباور نرس نيما به ا نيدهد هنوز مسئول ينشان م تحقيق جهيموضوع است. نت

و  ياسيس ،يبهداشت ،يبه تبعات اقتصاد يتوجهيغفلت و ب اينگرفتن موضوع  يبه بحران شده است. ممكن است جد
ما دارد، بلكه  يبر زندگ ميمستقنه تنها تبعات  يآبي. برديحل را از ما بگبحران آب فرصت فكر كردن و ارائه راه يتيامن

 و شهرنشينان نانيآن را روستانش تيكه اكثر ييدر جامعه اشيو اجتماع يابعاد فرهنگ ژهيآن و به و ميرمستقيتبعات غ
از  يناش يو اقتصاد ياسيس ،ياجتماع يامدهايتر است. پبه مراتب خطرناك دهند،يم ليتشك يسنت يبه كشاورز يمتك

در  ينينش هيگسترش فقر و حاش ،يكاريب ،يتواند باعث مهاجرت، آوارگ يدارد كه م يعيدامنه وس ،آب بودبحران آب و كم
 يمنابع در برخ رايبه بروز منازعه كمك كند ز توانديمانند آب م ريناپذ ديشهرها شود. بحران آب و رقابت بر سر منابع تجد

قابل تصاحب  يكيزيبراي بقاي انسان برخوردارند و از نظر ف يخاص تيروبرو هستند و از اهم ياز مناطق با كمبودهاي فراوان
 يحكومت مركز يو كارآمد ياسيس تيتواند باعث شود شهروندان باور خود به مشروع يو كنترل هستند. تداوم بحران آب م

آب  يبحران جدبا  رانيا شود. يكاسته م ياسيشهروندان نسبت به نظام س ياعتماد عموم جهيرا از دست بدهند و در نت
 بانينه تنها گر يآببحران كماست.  يو فرامل يدر بعد مل يتيمسائل و مشكالت امن جاديكه در شرف ا يروست. بحرانروبه

 رينظ ييكرده است. امروزه شهرها ريپذبيآس زيرا ن رانيا يمركز يكشورمان را گرفته، بلكه شهرها يجنوب يشهرها
دست و پنجه نرم  رمجازيغ يهاو حفر چاه يرسانآب ساتياز جمله نقص تأس ياريبا مشكالت بس زياصفهان و زنجان ن

از  راني. بحران آب از شرق تا غرب اشوديها نام برده شد، محدود نمكه از آن ييمعضالت تنها به شهرها ني. اكننديم
 جانيشدن است تا آذربا ديدكه در حال ناپ يهامون اچهيآن در مرز هشدار هستند و در يو بلوچستان كه سدها ستانيس

  .شوديبه روز بر دامنه آن افزوده م وزدر بر گرفته و ر يرا به نحو روديم يآن رو به خشك يةاروم اچهيكه در يغرب
 رگذار،يتأث يكه با توجه به عوامل اصل دهديفردا نشان م رانيا يبحران آب برا ياحتمال يوهايو سنار امدهايپ يبررس

و  فيضع يكه نشانه ها يآن است. همان طور نانهياز احتمال خوش ب شتريب اريبس ياحتمال مواجهه با بحران و تنش آب
كوتاه مدت و  ايدر درازمدت  ن،ياست. بنابرا ريزناپذيگر يبحران تا اندازه ا نيدهند مواجهه با ا يموجود نشان م يروندها
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 تيرساندن جمع يو تالش دولت برا 1400و به خصوص چشم انداز  يآت يدر سالها رانيا تيجمع شيبه خصوص با افزا

مواجه  كشوردر نقاط مختلف  يتنش آب ديشد تيبا وضع ندهيدو دهه آ يكيشود در  يم ينيب شينفر، پ ونيليم 125به 
به نظر  خواهند شد. ريمسئله درگ نيبه شدت با ا ينقاط شهر شتريو ب يياز نقاط روستا ياريمواجهه بس نيكه در ا م،يشو

 داتيبا تهد ديبا م،يدر ابعاد كوچك و بزرگ مقابله كن يخارج يتيو امن ياسيس داتيبا تهد ميقبل از آنكه بخواه رسديم
 و سياستگذاري مطلوب و بهينه در امر منابع آبي در كشور اتخاذ نمائيم. مياز بحران آب مقابله كن يناش

 References: 
 شيگرما و شيدما و درجه روز سرما نيانگيرابطه م يدورنما يمدلساز). 1396( الهام، نژاد يمهدو ي، رضا؛ميابراه

  .98-79صفحه  ،و زمستان زييپا 17، شماره 9دوره فصلنامه انديشه جغرافيايي . رانيساالنه ا

 ازين يروزها ةبر درج مياقل ريياثرات تغ ينگرشيپ). 1398(حمزه ، ي؛ احمديكردوان زي؛ پروي، قاسمزيعزي، محمد؛ احمد

دوره  108 ياپيپ ،يعيطب يايجغراف يفصلنامه پژوهش ها. الميمنتخب استان ا يهاستگاهيدر ا يشيو گرما يشيسرما
  .تابستان

 يالملل نيب قاتيمطالعات و تحق ي. تهران: انتشارات مؤسسه فرهنگرانيا يمرز يرودها كيتيدروپليه). 1384( ارمحمدي ،يبا
  .ابرار معاصر

  .37. نشريه نيوار، شماره پارامترهاي مؤثر بر تغيير اقليم). 1387براتيان، علي، رحيم زاده، فاطمه (

 يزمان راتييتغ يبررس). 1397(ابوالفضل ديس، انيمسعود ؛بنفشه ييرضا ديمج ؛جهانبخش اصل ديسع ؛فاطمهي، شند يجعفر

 يبا استفاده از فرآورده دورسنج يشرق جانيو ارتباط آن با دما و بارش در استان آذربا يتعرق واقع -ريتبخ

  .106 ياپيپ،  4شماره  1397زمستان  50دوره  يعيطب يايجغراف يپژوهش ها. تررا سيمود

كره بررسي تغييرات اقليمي و پديده گرمايش جهاني و تاثير آن بر اكوسيستم هاي زيستي ). 1391( چكشي، بهاره

  .اولين همايش ملي بيابان، تهران، مركز تحقيقات بين المللي بيابان دانشگاه تهران	زمين.

 كنفرانس چهارمين ،راهكارها و زيرزميني سدهاي .)1390( انيس اقبالي، حسين، پورقيومي، الدين،سيدجمال الدين،خواجه

 .اميركبير صنعتي دانشگاه  تهران: ايران، آب منابع مديريت

 يشيو سرما يشيگرما يروزها بر درجه مياقل ريياثر تغ يابيارز). 1396(هللا روح اي، اوج ي، حميد؛ميرح ي، حسن؛ذوالفقار

  .22، پياپي  1، شماره 7دوره فصلنامه جغرافيا و پايداري محيط، . رانيا

فصلنامه سياست خارجي، سال بيست و دوم،  امنيت نظام بين الملل در پرتو تغييرات آب و هوايي.). 1387( رومي، فرشاد
 .788-755 صص، دوره پاييز، 3شماره 

   تهران.. آمار و ارقام مربوط به توليد و فروش آب شرب در كشور .)1397( ب كشورالشركت مهندسي آب و فاض

  .خارجه . تهران: انتشارات وزارت امورفرهنگي ديپلماسي و روابط بين الملل). 1392علي بابايي، غالمرضا (
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