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 چکیده
د ملی تغییر اقلیم ایران در پنج بخش تحلیل برنامه راهبر پژوهش، این هدف از 

اي، مدیریت منابع آب، کشاورزي و امنیت غذایی،  کاهش انتشار گازهاي گلخانه
بر ارتقاء دانش، نگرش و عملکرد جامعه  تأکیدمنابع زیستی و سالمت بر اساس 

در مواجهه با تغییر اقلیم در کشور است. تحقیق بر  سازي در راستاي ظرفیت
تحلیلی  -نوع کاربردي و از نظر ماهیت روش تحقیق، توصیفیمبناي هدف از 

هر سه مؤلفه دانش، نگرش و عملکرد  که هاي پژوهش نشان داد است. یافته
راهبرد آن موردتوجه بوده است  25بخش مذکور و  5هاي اجرایی هر  در برنامه

  سند،برنامه اجرایی این  229که از طورياما از تناسب کافی برخوردار نیست. به
عملکردي   %50 ها به ارتقاء دانش و نگرش تأکید دارند و برنامه% 26% و 24

هاي مرتبط با گسترش دانش در هر بخش، با  اند. بیشترین نسبت برنامه بوده
% به بخش کاهش انتشار گازهاي 8% به بخش سالمت و کمترین با 56

  ارتقاء نگرش بههاي  اي اختصاص دارد. کمترین و بیشترین سهم برنامه گلخانه
% و مدیریت 12هاي هر بخش نیز به ترتیب به بخش سالمت با  کل برنامه

اشد. همچنین بخش مدیریت منابع آب با نسبت ب مرتبط می  %44منابع آب با 
 اي با نسبت و کشاورزي و امنیت غذایی و کاهش انتشار گازهاي گلخانه  29%
عملکردي را دارند. به این هاي  بیشترین برنامهبه ترتیب کمترین و %، 60

منظور، الزم است که ابتدا آموزش از طریق گسترش سطح دانش و نگرش بین 
هاي عملکردي که بیش از  ها انجام گیرد تا برنامه نفعان برنامهمخاطبان و ذي
هاي این سند هستند، تأثیرگذاري بیشتري داشته باشد و  نیمی از برنامه

اهش و سازگاري با تغییرات اقلیمی در سازي در راستاي ک همچنین ظرفیت
 .طور متناسب صورت پذیرد ها به همه بخش

زیست، دانش، نگرش، عملکرد،  تغییر اقلیم، آموزش محیط: کلیدي گانواژ
 برنامه راهبردي.
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Abstract 
The aim of this study is to analyze the role of “Is-
lamic Republic of Iran’s National Strategic Plan on 
Climate Change” in 5 different sectors of reducing 
greenhouse gas emissions, water management, agri-
culture and food security, biological resources and 
health on knowledge, attitude and practices (KAP) 
of the society for mitigation and adaptation to cli-
mate change. The research method is practical and it 
is descriptive-analytical study. According to the re-
sult of the study, all of three dimensions of KAP 
considered in 25 strategies of the 5 sectors, but they 
are not proportional. As of 229 programs of this 
plan, 24% and 26% are related to enhance the level 
of knowledge and attitude of community of Iran and 
50% of programs are practical. The sectors with the 
highest and lowest proportion of programs related to 
the development of knowledge, are health sector 
(56%) and reducing greenhouse gas sector (8%) 
respectively. In addition, the sectors with the highest 
and lowest proportion of programs related to the 
enhance of attitude, are water management sector 
(44%) and health sector (12%). The most practical 
programs are relevant to agriculture and food securi-
ty and reducing greenhouse gas sectors (60%) and 
the least practical programs are related to water 
management. It is suggested that knowledge and 
attitude of different stakeholders improve through 
education in order to practical programs that are 
more than 50% of the programs of this plan, become 
more effective. 

Keywords:Climate Change, Environmental Educa-
tion, Knowledge, Attitude, Practic, Strategic Plan. 



 مقدمه
هایی است که بشر در عصر حاضر با  ترین چالش تغییر اقلیم یکی از مهم

آن روبرو است. تأثیر عوامل انسانی بر تغییرات سیستم اقلیمی در جهان 
اي است گازهاي گلخانهها نشان داده که بررسیطوريمشهود است، به

سال  800,000با منشأ انسانی به بیشترین میزان خود در طی حداقل 
متان   اکسید کربن، ، میزان گاز دي1اند. مطابق شکل شماره  قبل رسیده

% 20% و 150%،40به ترتیب  1750و اکسید ازت نسبت به سال 
مشخص  4و  3،2هاي شماره طور که در شکل یافته و همان افزایش

ها به  است، جهان شاهد افزایش متوسط دماي زمین و سطح اقیانوس
)، همچنین 2010تا  1850هاي  گراد (بین سال درجه سانتی 85/0میزان 

میلیون  5میلیون کیلومترمربع به  10از  ها کاهش سطح پوشش یخ
هاي  و افزایش تغییرات سطح آب دریاها در طی سال کیلومترمربع

 .)IPCC, 2014(بوده است  2010تا  1900

 اي در جو  تغییرات جهانی در میزان غلظت گازهاي گلخانه .1شکل 

 ها) تغییرات جهانی دما (ترکیبی سطح زمین و اقیانوس .2شکل 

 ها تغییرات جهانی در سطح گسترش یخ .3شکل 

 در افزایش سطح دریاهاتغییرات جهانی  .4شکل 

ش دماي جهانی بر بینی افزای سناریوهاي مختلفی براي پیش
اساس تغییرات جمعیت، شرایط اقتصادي و میزان مصرف کربن تا سال 

انجام شده است که بیانگر تغییر  2100 – 1986نسبت به دوره  2100
 ,IPCCباشد ( گراد می درجه سانتی 8/4تا  3/0دماي زمین از 

2014; Andersona, 2016 در صورت ادامه روال انتشار .(
گراد نسبت به  درجه سانتی 3دماي جهانی به باالي  اي گازهاي گلخانه

 (Szulejko et al., 2016). خواهد رسید 1800سال 
کشورهاي میان در ایران اسالمی جمهوري رتبه افزایش 

 از انرژي مصرف تزاید به رو روند و اي گلخانه گازهاي منتشرکننده
 کاهش و سازگاري افزایش منظور به راه نقشه تدوین لزوم و سو یک

 دیگر، سویی از کشور در اقلیم تغییر اثرات از متأثر مخاطرات ریسک
 منظور به تا داشت آن بر را کشور هواي و آب تغییر کارگروه

 ارائه به اقدام تأثیرپذیر و تأثیرگذار هاي دستگاه اقدامات سازي هنگاهم
 زمینه در را کشور راهبردي برنامه مدت، میان در که نماید اي برنامه
 تغییر ملی طرح نیاز، دفتر این تأمین براي لذا .نماید تعیین اقلیم تغییر
آبان  از نظر اهل از دعوت با زیست محیط حفاظت سازمان هواي و آب
 در تهدید و فرصت وت،ق ضعف، نقاط بررسی به تدریج به 1394 ماه
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 آب منابع مدیریت آن، کاهش و اي گلخانه گازهاي انتشار هاي زمینه
 (منابع تنوع زیستی  و طبیعی منابع ی،غذای امنیت و کشاورزي کشور،

 مطالعات گزارش نتایج از استفاده پرداخت. همچنین با زیستی) کشور
 منظور این يبرا اولیه متون و مستندات کشور، اقلیم تغییر سوم و دوم

 و مدیران از متشکل کارشناسی هاي جمع در سپس و نمود را تهیه
 و خصوصی هاي کسب صاحبان دولتی، هاي دستگاه خبره کارشناسان

 قرار مباحثه و موردبررسی کشور تحقیقاتی و علمی مراکز محققان
 و بررسی بحث، ساعت -نفر 3000 از بیش با مجموع گرفت و در

 منابع مدیریت ، اي گلخانه گازهاي کاهش انتشار هاي در بخش  مذاکره
 زیستی و بهداشت، برنامه غذایی، منابع امنیت و کشاورزي کشور، آب

 و گردید ارائه اقلیم تغییر ملی کارگروه به کشور اقلیم تغییر راهبردي
 Iran’s Department of( گرفت قرار تصویب مورد آن کلیات

Environment, 2017.( 
، تحلیل محتواي برنامه راهبرد ملی تغییر حاضرهدف از تحقیق 

هاي گسترش دانش، نگرش و عملکرد  اقلیم بر پایه توجه به مؤلفه
جامعه در سازگاري و کاهش تغییرات اقلیم است. مطالعات متعددي در 

ارتقاء  بررسی ارتباط دانش، نگرش و بروز رفتار یا عملکرد در راستاي
ها و چالش زیست و رفعحیطزیستی جهت حفاظت از مسواد محیط

 معضالت آن انجام گرفته است.
زیست، مدل  ترین مدل رفتار حامی محیط ترین و ساده قدیمی

شناخت و کنش عمومی است که مبتنی بر پیشرفت خطی از دانش 
رفتار حامی  زیست و در نهایت  زیست به آگاهی محیط محیط
وزش گرایانه، آم زیست است. بر اساس این مدل عقل محیط
زیست  زیستی به صورت خودکار، به تقویت رفتار حامی محیط محیط

 ثابت شد که این مدل صحیح نیست 1970شود. از اوایل دهه  منجر می
(Sabzei et al.,2016). 

اند که در بسیاري از موارد، آگاهی و  هاي مختلف نشان داده  پژوهش
یست منجر ز زیستی یا همان رفتار حامی محیط نگرش، به رفتار محیط

 ;Peer,2007; Ferdousi et al.,2007شوند ( نمی
Ajiboye & Silo, 2008; Esa,2010; Salehi & 
Karimzadeh,2011; Nussbaum,2013; Fah & 
Sirisena, 2014; Rezaei & Shobeiri,2015; 
Salehi & Emamgholi,2016; Sabzei et al.,2016; 

Rezaie et al., 2016ال که چرا افزایش سؤ ). در پاسخ به این
زیست  آگاهی یا نگرش، الزاماً به افزایش رفتارهاي حامی محیط

پردازان به مسأله شکاف در مقیاس انجامد، بسیاري از نظریه نمی
که در طوريبه (Ajzen & Fishbein,1980اند  کرده اشاره

شده به بررسی مسائل  ریزي نظریه کنش عقالنی و نظریه رفتار برنامه

قیاس پرداخته شده است. بر اساس نظریۀ یافتن همبستگی شکاف در م
باال میان نگرش و رفتار، محقق باید نگرش نسبت به رفتار خاص را 

 گیري نماید. اندازه
در زمینه بررسی دانش، نگرش و عملکرد در مسائل مرتبط با 
کاهش و سازگاري با تغییر اقلیم مطالعاتی انجام گرفته است. براي 

ریزي در جاماییکا برنامه مطالعاتی براي مؤسسه 2012مثال، در سال 
نفر از مخاطبان  2000انجام گرفت و در یک جامعه آماري حدود 

دار و غیره، رابطه بین خصوصی، زنان خانه  هاي دولتی،مختلف بخش
نگرش و عملکرد آنها نسبت به موضوع تغییر اقلیم   تغییرات دانش،

هاي کلی در کشور، براي  ین سیاستبررسی شد. نتایج مطالعات بر تدو
هاي عملکردي  هاي مرتبط و همچنین تدوین برنامه افزایش آموزش

هاي مختلف انرژي،  مناسب براي کاهش و سازگاري به ویژه در بخش
 The Planning Institute of ( منابع آب تأکید نمود  بهداشت، 

(Jamaica, 2012. ان ایالت نفر از ساکن 410اي که بر روي  مطالعه
% 70% آنها دانش و 57دهد حدود  انجام شد، نشان می  اوگان نیجریه

% آنها 48عملکرد پایینی نسبت به مسائل تغییر اقلیم دارند لیکن حدود 
داراي نگرش مثبت نسبت به اقدام براي کاهش و سازگاري با تغییر 

 2016در سال  ).Ebuehi & Olusanya, 2013اقلیم هستند (
نفر سطح  715گویان با دو روش کیفی و کمی بر روي  نیز در کشور

دانش، نگرش و عملکرد آنها ارزیابی گردید. نتیجه مطالعات مذکور، 
هاي سازگاري با تغییر اقلیم را ضروري  آموزش مردم محلی براي بحث

به  2017کرمی و همکاران نیز در سال . (Hope, 2016) دانست
معلم دوره ابتدایی در مدارس  108بررسی ارتباط این سه مؤلفه بین 

ایران پرداختند و نتایج مطالعات آنها بیانگر وضعیت مناسب دانش و 
نگرش اما عملکرد پایین این معلمان نسبت به موضوع تغییر اقلیم بوده 

  ).Karami et al, 2017است (
امروزه ارتباط بین دانش و تحقیقات در زمینه تغییر اقلیم و 

 باشد بحث می در کشورها نیز از موارد مهم قابلگذاري عمومی  سیاست
)Grundmann, 2007(. 

 شناسی پژوهش روش
این تحقیق بر مبناي هدف از نوع کاربردي و از نظر ماهیت روش 

ها در این تحقیق به  آوري دادهتحلیلی است. جمع –، توصیفی تحقیق
ر اقلیم، روش اسنادي انجام گرفته است. محتواي برنامه راهبرد ملی تغیی

توسط کارگروه ملی تغییر اقلیم و از طریق بررسی تحقیقات علمی، 
نظران، بررسی اسناد رسمی و غیررسمی کارشناسی، مصاحبه با صاحب

ربط و همچنین راهبردهاي منتج از  نهادهاي دولتی و غیردولتی ذي
تدوین شده است. در  (SWOT)تکنیک تجزیه و تحلیل سوات 
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(دانش، نگرش و  KAP1نی نظري تکنیکبررسی این محتوا، مبا
شده در این سند به کار گرفته  هاي تدوینبراي تفکیک برنامه عملکرد) 

 شده است.
 مورد استفاده قرار گرفت 1950این تکنیک اولین بار در دهه 

طور گسترده به عنوان یکی از رویکردهاي مؤثر در  و بعد از آن به
معضل و مشکل مطالعات رفتار بشر که تحت تأثیر یک 

 ,Macías & Glasauer( شودمی اند استفاده قرارگرفته
2014; Marathe et al,2016( 

یا  زیست، انواع مختلفی دارد. دانش حقیقی دانش در زمینه محیط
یندهاي اها و فر به حوزه شناختی و درك پدیده  دانش سیستمی

 Frick et al.2004پردازد ( یست میز ها و محیط اکوسیستم
Kaiser et al.,1999 در دانش عملی، مسائل و موضوعات .(

حل معضالت و  گردد. دانش مؤثر، به ارائه راه زیست بررسی می محیط
 ;Frick et al., 2004زیستی اشاره دارد ( هاي محیط چالش

Roczen et al,2013 در پرداختن به موضوع تغییر اقلیم، توجه .(
 رسد. نظر می به هر سه نوع دانش به مخاطبان ضروري به

العملی خاص  نگرش نوعی حالت آمادگی و تمایل به عمل یا عکس
ها به وسیله عقاید و باورها تقویت  در مقابل محرّکی خاص است. نگرش

شوند (عامل ادراکی) و اغلب احساسات قوي (عامل احساسی) را که  می
 .کنند شود، جذب می به نوع خاصی از رفتار (عامل حرکتی) منجر می

ها و آمادگی براي عمل نسبت به یک مقوله  ها، احساس ب شناختترکی
 Karimiمعین را نگرش شخص یا جامعه نسبت به آن مقوله گویند 
1994 cited in Asgari &) Salehi, 2012.(  مطالعات

نشان داده است در مواجهه با مخاطرات و تهدیدهاي تغییر اقلیم، جهت 
عمومی و جامعه در  تغییر نگرش بهتر است اقدامات در سطح

  فرهنگی، گرایشات سیاسی،   هاي مختلف بر اساس تحصیالت، خوشه
اقتصادي و غیره اتفاق بیفتد و تغییرات فردي اثرگذاري کمتري دارد 

)Smith et al., 2017(. 
ترین  زیستی نیز به کاربرد و اجراي مناسب بهترین عملکرد محیط

زیست اطالق  نظارتی محیطترکیبی از راهبردها و اقدامات کنترلی و 
 )Stockholm Convention, 2009شود ( می

 هاي پژوهش یافته
 اي بخش کاهش انتشار گازهاي گلخانه

اي یکی از دو بعد اصلی مسئله تغییر اقلیم  کاهش انتشار گازهاي گلخانه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Knowledge, Attitude and Practices (KAP)

در جهان در کنار موضوع سازگاري با این تغییرات است. کاهش انتشار 
طریق مداخالت انسانی به دو روش کاهش منابع  اي از گازهاي گلخانه

  گیاهان،  ها، اي مانند جنگل انتشار و افزایش منابع جذب گازهاي گلخانه
در برنامه راهبرد ).UNFCCC,2017پذیر است ( خاك و ... امکان

انرژي و   اي در سه زیر بخش ملی کاهش انتشار گازهاي گلخانه
 11راهبرد،  3بخشی در مجموع فرایندهاي صنعتی، غیر انرژي و فرا 

بیشترین سهم برنامه اجرایی تعیین گردیده است.  59و  سیاست
هاي اجرایی تأثیرگذار بر افزایش دانش و نگرش، در زیربخش  برنامه

اي به صورت فرابخشی است که به کاهش انتشار گازهاي گلخانه
و  %91باشد. در زیر بخش انرژي با  % می75% و 25ترتیب به میزان 

 هاي اجرایی ماهیت عملکردي دارند. % برنامه100غیر انرژي 
هاي دانش، نگرش و  هاي اجرایی در توجه به مؤلفه بررسی نسبت برنامه

بیانگر سهم  اي عملکرد در کل بخش کاهش انتشار گازهاي گلخانه
% و 8ها در گسترش دانش و نگرش (به ترتیب با سهم  پایین برنامه

هاي این بخش بیشتر ماهیت  ز برنامه% تمرک61) است و  31%
 عملکردي دارند.

هاي دانش، نگرش و عملکرد در زیر  مقایسه نسبت تأکید بر مؤلفه .5شکل 
 اي هاي مختلف بخش کاهش انتشار گازهاي گلخانه بخش

 

 

0

20

40

60

80

100

دانش نگرش عملکرد

زیر بخش کاهش انتشار گازهاي گلخانه اي در بخش انرژي و فرایند هاي صنعتی

زیربخش کاهش انتشار گازهاي گلخانه اي در بخش غیر انرژي
)کشاورزي، جنگل و کاربري زمین و مدیریت پسماند(

زیربخش کاهش انتشار گازهاي گلخانه اي  فرابخشی

 ...عریان و همکاران، تحلیلی بر نقش راهبرد ملی تغییر اقلیم بر گسترش دانش، نگرش و 



 یر اقلیماي برنامه راهبرد ملی تغی هاي بخش کاهش انتشار گازهاي گلخانه تفکیک برنامه. 1جدول 
 نگرش و عملکرد جامعه  هاي دانش، در تأکید بر ارتقاء مؤلفه

ش
بخ

 

 سیاست راهبرد زیر بخش

 نگرش و عملکرد جامعه  هاي اجرایی تأثیرگذار بر گسترش دانش،برنامه

 کل عملکرد نگرش دانش

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

انه
لخ

ي گ
زها

 گا
شار

 انت
ش

کاه
 

 اي

کاهش 

انتشار 

گازهاي 

اي در  گلخانه

بخش انرژي 

هاي  و فرایند

 صنعتی

کاهش انتشار 

گازهاي 

اي و  گلخانه

ردپاي کربن در 

هاي  برنامه

توسعه 

-اقتصادي

 اجتماعی کشور

 100 20 100 20 0 0 0 0 افزایش کارایی انرژي

هاي کم کربن در سبد انرژيافزایش سهم 

 سوخت کشور
0 0 0 0 2 100 2 100 

هاي قیمتی/ تشویقی/تنبیهی به  اصالح سیاست

-منظور افزایش کارایی انرژي و توسعه انرژي

 هاي تجدید پذیر

0 0 3 60 2 40 5 100 

هاي  هاي کم کربن در واحد استفاده از فناوري

 ینديافر
0 0 0 0 5 100 5 100 

کاهش 

انتشار 

گازهاي 

اي گلخانه

بخش غیر 

 انرژي

ر بخش کشاورزي، جنگل و مدیریت کربن د

 کاربري زمین
0 0 0 0 4 100 4 100 

 100 3 100 2 0 0 0 0 مدیریت کربن در بخش پسماند و فاضالب

کاهش 

انتشار 

گازهاي 

 ايگلخانه

 فرابخشی 

هاي اقتصادي، مالی و ایجاد  ابزارها و مشوق

 هاي بازار محور مکانیسم
1 11 8 89 0 0 9 100 

 هاي ي از منابع و مکانیسماستفاده حداکثر

 المللیبین 
0 0 1 100 0 0 1 100 

افزایش 

وري و  بهره

دستیابی به رشد 

 اقتصادي پایدار

ایجاد رونق اقتصادي با در نظر گرفتن 

 محیطی مالحظات زیست
0 0 6 100 0 0 6 100 

توسعه دانش 

استراتژیک 

 تغییر آب و هوا

یجاد هاي کاربردي و ا توسعه آموزش و پژوهش

ها و ابزارهاي اطالعاتی  زیرساخت

 محیطی زیست

2 100 0 0 0 0 2 100 

 100 2 0 0 0 0 100 2 زیستی توسعه و تعمیق توان تخصصی محیط

 100 59 61 36 31 18 8 5 مجموع

 6، هر  اي گلخانه  در سه راهبرد اصلی بخش کاهش انتشار گازهاي
وري و دستیابی به رشد  بهرهبرنامه اجرایی مربوط به راهبرد افزایش 

برنامه از راهبرد توسعه دانش استراتژیک  2اقتصادي پایدار بر نگرش، 
برنامه بر گسترش دانش در جامعه  2، بر نگرش و  تغییر آب و هوا

هاي  اي در برنامه برنامه راهبرد کاهش انتشار گاز گلخانه 49تأثیردارد. از 
%) از نوع 24برنامه (معادل  6 % آنها از نوع عملکردي،74توسعه کشور، 

 % دانش است.2ارتقاء نگرش و 

119

فصلنامه آموزش محیط زیست و توسعه پایدار، سال ششم، شماره اول، پاییز1396 
JOURNAL OF ENVIRONMENTAL EDUCATION AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT Vol. 6, No. 1, Autumn 2017



 بخش منابع آب
هایی است که تحت تأثیرات تغییر  ترین بخش منابع آب یکی از مهم 

طور  گیرد و جامعه انسانی و همچنین منابع طبیعی را به اقلیم قرار می
که تبعات اجتماعی، طورينماید به مستقیم متأثر می مستقیم و غیر

اقتصادي، اکولوژیکی، فرهنگی و سیاسی زیادي را در پی خواهد داشت 
)Giupponi & Gain, 2017 این موضوع به ویژه در .(

 خشک قرار دارند همانند ایران کشورهایی که در مناطق خشک و نیمه
 Ashraf Vaghefi etاز اهمیت باالیی برخوردار است (

al.,2013 .(معادل نگین بارشی ایران به دلیل اینکه داراي میا
سوم میانگین بارش جهانی، میانگین تبخیر سه برابري از میانگین  یک

 تبخیر جهانی و داراي سه برابر میانگین سرانه جهانی بیابان است
Iran’s Department of Environment,2015,) ( الزم ،

است برنامه مشخصی براي سازگاري با تغییرات اقلیم در مدیریت منابع 
 ر اعمال گردد.کشوآب 

بخش مدیریت منابع آب در برنامه راهبرد ملی تغییر اقلیم کشور، 
 و بخشی مدیریت ساختار . تقویت1چهار راهبرد اصلی با عناوین: 

 آگاهی، . ارتقاء2کشور،  آب مدیریت فرا بخشی همکاري سازي نهادینه
 3اقلیم هر دو راهبرد با  تغییر پدیده با سازگاري فرهنگ و فنی دانش

 تقاضاي تأمین و منابع پایدار مدیریت  .3برنامه اجرایی،  11سیاست و 
سطح  ارتقاء و آب مصارف و منابع بین تعادل ایجاد هدف با آب

  .4اجرایی و  برنامه 8سیاست و  2توسعه با  اقلیم تغییر با سازگاري
 3سازگاري با یک سیاست و  زمینه در المللی بین هاي همکاري توسعه

هاي اجرایی این بخش به رایی تعیین شده است. برنامهبرنامه اج
تفکیک تأثیر بر دانش، نگرش و عملکرد جامعه مورد بررسی قرار 

، نتایج تحلیل نشان 6و نمودار شماره  2گرفت. مطابق جدول شماره 
  %)42هاي بخش آب بر نگرش تأکید دارند ( دهد که بیشترین برنامه می

انش و عملکرد در جامعه هر دو به میزان هاي تأثیرگذار بر د و برنامه
 .باشند % می29
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 ...عریان و همکاران، تحلیلی بر نقش راهبرد ملی تغییر اقلیم بر گسترش دانش، نگرش و 



 نگرش و عملکرد جامعه  هاي دانش، هبرد ملی تغییر اقلیم در تأکید بر ارتقاء مؤلفههاي بخش مدیریت منابع آب برنامه را تفکیک برنامه. 2جدول 

 سیاست راهبرد بخش
 نگرش و عملکرد جامعه  هاي اجرایی تأثیرگذار بر گسترش دانش، برنامه

 کل عملکرد نگرش دانش
 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

ب
ع آ

مناب
ت 

یری
مد

 

ختار مدیریت تقویت سا
سازي  بخشی و نهادینه

همکاري فرا بخشی 
 مدیریت آب کشور

توسعه حکمرانی ملی به منظور تقویت توان 
سازگاري با تغییر اقلیم در مدیریت بخشی و 

بر تقویت ارتباطات  فرا بخشی آب با تکیه
 هاي آب، غذا و انرژي بخش

0 0 5 100 0 0 5 100 

هادهاي توسعه مشارکت اجتماعی و تقویت ن
 مردمی و بخش خصوصی در مدیریت آب

0 0 3 100 0 0 3 100 

هاي حقوقی به منظور  ایجاد و تقویت ظرفیت
 سازگاري با تغییر اقلیم

0 0 3 100 0 0 3 100 

ارتقاء آگاهی، دانش فنی 
و فرهنگ سازگاري با 

 پدیده تغییر اقلیم

اجرایی  -ریزي فنی ارتقاي دانش برنامه
پذیري و  ثرات، آسیبکشور در بررسی ا

با لحاظ نمودن اثر بین (کارهاي سازگاري  راه
 بخشی آب، غذا و انرژي)

3 75 1 25 0 0 4 100 

افزایش آگاهی عموم مردم نسبت به پدیده 
 هاي سازگاري با آن تغییر اقلیم و روش

1 50 1 50 0 0 2 100 

هاي تخصصی با  توسعه توان و ظرفیت
 سازگاري

3 100 0 0 0 0 3 100 

مدیریت پایدار تأمین 
منابع (عرضه) و تقاضاي 

 (مصرف) آب

 100 5 80 4 0 0 20 1 ارتقاي نظام مدیریت منابع آب

برداري از منابع آب با در نظر  ارتقاي نظام بهره
 هاي آب، غذا و انرژي گرفتن ارتباطات بخش

1 33 0 0 2 67 3 100 

هاي  توسعه همکاري
 المللی در زمینه بین

 ازگاريس

تدوین دیپلماسی آب و گسترش 
 اي هاي منطقه همکاري

 برداري) (توسعه، آموزش و بهره 
0 0 0 0 3 100 3 100 
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شکل 7. مقایسه نسبت توجه به مؤلفه هاي دانش، نگرش و عملکرد در راهبردهاي مختلف بخش مدیریت منابع آب 
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 بخش کشاورزي و امنیت غذایی
پذیري بخش کشاورزي به دلیل تغییرات اقلیمی و تأثیري که بر  آسیب

افزایش دماي هوا، تغییر رژیم جریان آب و حاصلخیزي خاك خواهد 
هاي کشورها در بحث امنیت ترین چالش داشت، به عنوان یکی از مهم

ي با تغییر اقلیم در غذایی مطرح شده است. لذا توجه به موضوع سازگار
یزان رگذاران و برنامه از موضوعاتی است که سیاست  بخش کشاورزي،

 اي داشته باشند کشورها الزم است به آن توجه ویژه
)Kurukulasuriya &, Rosenthal; 2013; Nelson 

et al., 2014(. 

دهد در  مطالعاتی که مسگران و همکاران انجام دادند نشان می 
 در اساس شرایط اقلیمی، توپوگرافی، حاصلخیزي خاك تنها ایران بر

از مساحت کشور توان بسیار خوب براي کشاورزي پایدار دارد.  4/0%
%، خیلی 4/11%، ضعیف 9/7%، متوسط 2/2اراضی مستعد خوب 

باشد  % می60% و غیر پایدار براي کشاورزي 3/6ضعیف 
)Mesgaran et al., 2017.( 

 نگرش و عملکرد جامعه  هاي دانش، هاي بخش کشاورزي و امنیت غذایی برنامه راهبرد ملی تغییر اقلیم در تأکید بر مؤلفه مهتفکیک برنا. 3جدول ب

 سیاست راهبرد  بخش
 نگرش و عملکرد جامعه  هاي اجرایی تأثیرگذار بر گسترش دانش، برنامه

 کل عملکرد نگرش دانش
 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

یی
غذا

ت 
منی

و ا
ي 

ورز
شا

ش ک
بخ

 

بازنگري و توسعه 
هاي کالن  گذاري سیاست

بخش کشاورزي با رویکرد 
پیوستگی و سازگاري   به هم

 با تغییر اقلیم

 100 8 50 4 0 0 50 4 گیري گذاري و تصمیم یند سیاستاتوسعه فر

هاي کشاورزي و  توسعه برنامه مدیریت نهاده
 وري بیشتر ازگاري و بهرهمحصوالت مبتنی بر س

0 0 2 67 1 33 3 100 

توانمندسازي (فنی، اقتصادي، 
) سازگار  اجتماعی و فرهنگی

 با اثرات تغییر اقلیم

هاي اقتصادي، اجتماعی و  افزایش تراز ظرفیت
 فرهنگی

1 11 2 22 6 67 9 100 

هاي فنی، آموزش و  بازنگري و توسعه برنامه
سازگاري با تغییر پژوهش با هدف توسعه توان 

 اقلیم در بخش کشاورزي
4 100 0 0 0 0 4 100 

 المللی افزایش تعامالت بین
ریزي به منظور توسعه فرامرزي کشاورزي و  برنامه

 مبادله محصول
1 50 1 50 0 100 2 100 

ریزي در راستاي توسعه  برنامه
سازگاري محور زراعت و 

 باغبانی

 100 4 100 4 0 0 0 0 مدیریت سازگار خاك کشاورزي
 100 3 100 2 33 1 0 0 مدیریت سازگار منابع آب کشاورزي

ساماندهی اقلیم محور تحقیق و توسعه زراعی و 
 باغی

0 0 0 0 4 100 4 100 

سازي و  ظرفیت
 هاي گذاري سیاست

 سازگاري

هاي کالن در مدیریت آب  اصالح سیاست
 هاي اقلیمی کشور کشاورزي متناسب با ظرفیت

1 20 1 20 3 100 5 100 

هاي  حفاظت و ارتقاء ظرفیت
بومی دامپروري با توجه به 

 توان طبیعی سرزمین

تکمیل اقدامات حفاظتی از تنوع زیستی نژادهاي 
 پذیر دام ایرانی آسیب

0 0 1 33 2 100 3 100 

 100 2 100 2 0 0 0 0 به نژادي و اصالح دام و طیور

وري در  ارتقاء بهره
 دامی تولیدساختارهاي 

 100 4 100 2 50 2 0 0 ایجاد توازن دام و مرتع
ایجاد پایداري در تأمین غذاي دام با هدف استفاده 

 بیشتر از آب و منطبق با تغییر آب و هوا
1 33 0 0 2 100 3 100 

مدیریت ذخایر آبزیان (دریاي 
فارس، دریاي  خزر، خلیج
 هاي شیرین) عمان و آب

برداري از ذخایر  زي و بهرهمدیریت، حفاظت، بازسا
 آبزیان

1 25 0 0 3 100 4 100 

هاي آبزیان و  ه مدیریت حفاظت و احیاء زیستگا
 ها مرجان

1 20 1 20 3 100 5 100 

 پروري مدیریت آبزي
هاي  پروري با محوریت معرفی گونه مدیریت آبزي

 جایگزین و سازگار
1 17 2 33 3 100 6 100 

 100 1 100 1 0 0 0 0 پروري آبزيمدیریت محصوالت پایه 
 100 70 60 42 19 13 21 15 مجموع

122

 ...عریان و همکاران، تحلیلی بر نقش راهبرد ملی تغییر اقلیم بر گسترش دانش، نگرش و 



36 39 50
9 20 14 22 14 21

18 15

50

20
20

29 11 29 19

46 46

91
60

80
57 67 57 60

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

عه 
وس

و ت
ي 

گر
بازن

رد 
اهب

ر
ي  

 ها
ري

گذا
ت 

یاس
س

… 
زي

دسا
نمن

 توا
برد

راه
 )

ی، 
فن  و 

عی
تما

 اج
ي،

صاد
اقت

ت  …
مال

 تعا
ش

فزای
رد ا

اهب
ر

لی
لمل

ن ا
بی

در 
ي 

ریز
مه 

رنا
د ب

هبر
را

عه 
وس

ي ت
ستا

را
… 

 و  
زي

 سا
یت

ظرف
رد 

اهب
ر

ي 
یها

ذار
ت گ

یاس
س

اء   …
رتق

 و ا
ظت

حفا
رد 

اهب
ر

ی 
بوم

ي 
 ها

یت
ظرف

… 
در  

ي 
 ور

هره
اء ب

رتق
رد ا

رهب
لید

 تو
اي

اره
اخت

س
یر   …

ذخا
ت 

یری
مد

رد 
اهب

ر
ن 

زیا
آب

)
ر، 

خز
ي 

ریا
د

ي   …
 آبز

یت
دیر

د م
هبر

را
ري

پرو
ش 

بخ
در 

وع 
جم

م
یی

غذا
ت 

منی
 و ا

زي
اور

کش

دانش   نگرش برنامه هاي اجرایی براي گسترش عملکرد 

هاي دانش، نگرش و عملکرد در راهبردهاي مختلف بخش کشاورزي و امنیت غذایی مقایسه نسبت توجه به مؤلفه .8شکل 

 گانه هاي سه در بخش کشاورزي و امنیت غذایی، توجه بر مؤلفه
دانش، نگرش و عملکرد در شش راهبرد مشخص است. سهم 

راهبرد این بخش از صفر تا  9هاي تأثیرگذار بر دانش در  برنامه
هاي اجرایی مؤثر برافزایش  % متغیر است. بیشترین نقش برنامه50

المللی، بازنگري و  دانش، در راهبردهاي افزایش تعامالت بین
، توانمندسازي گذاري کالن بخش کشاورزي توسعه سیاست

هاي تأثیرگذار بر عملکرد در  سازگاري با تغییر اقلیم است. برنامه
% متغیر است و 91% تا 46گانه این بخش از  راهبردهاي نه

هاي عملکردي در راهبردهاي مربوط به زراعت،  بیشترین برنامه
پروري است. در همه راهبردهاي این بخش دامپروري، آبزي

بر نگرش لحاظ شده است که سهم این هاي تأثیرگذار  برنامه
% تا 9ها در راهبردهاي بخش کشاورزي و امنیت غذایی از  برنامه

 باشد. % می50

 بخش منابع طبیعی و تنوع زیستی

هاي طبیعی از ابعاد تأثیر تغییرات اقلیم بر روي منابع و اکوسیستم
هاي ترکیب و توزیع گونه  فیزیولوژي و فنولوژي موجودات زنده،

  جوامع گوناگون، ساختار، تراکم ترکیب و  اهی و جانوري،گی
 ,.Walter et al( مشهود است ها پویایی، عملکرد اکوسیستم

2002; Menzel & Estrella, 2001(  که موجب طوريبه

  مراتع،  ها، ها به ویژه جنگل کاهش توان تولید و خدمات اکوسیستم
 .)Grimm et al, 2013(ها و منابع دریایی شده است  تاالب

عنوان یکی از رویکردهاي سازگاري بشر با تغییر اقلیم به
که از طوريشناخته شده است. به  1سازگاري بر پایه اکوسیستم"

ها عالوه بر اینکه باعث  طریق احیا، بازسازي و مدیریت اکوسیستم
گردد در کنار حفاظت از  اي می کمک به جذب گازهاي گلخانه

ت اکوسیستمی آنها همچون تأمین مواد خدما  منابع طبیعی،
امکان ایجاد   تأمین منابع آب،  غذایی، کاهش بالیاي طبیعی،
 . (Munang, 2012)آورد معیشت پایدار و ... نیز فراهم می

برنامه راهبرد ملی تغییر اقلیم نیز به نقش منابع طبیعی و تنوع 
 15برد، راه 5که در این سند طورياي دارد. به توجه ویژه زیستی 

برنامه اجرایی به منظور کاهش و سازگاري با تغییر  43سیاست و 
هاي  اقلیم در بخش منابع زیستی تعیین شده است. بررسی برنامه

این بخش بر اساس تأثیرگذاري بر دانش، نگرش و عملکرد 
ها به  دهد سهم برنامه نشان می 4جامعه مطابق جدول شماره 

ود که از توزیع نسبتاً یکنواختی % خواهد ب43% و 27،  %30ترتیب 
 باشد. برخوردار می

_____________________________________________
1. Ecosystem Based Adaptation (EBA)
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 گرش و عملکرد جامعهن  هاي دانش، برنامه راهبرد ملی تغییر اقلیم در تأکید بر ارتقاء مؤلفه هاي بخش منابع طبیعی و تنوع زیستی تفکیک برنامه. 4جدول 

 سیاست راهبرد بخش
 نگرش و عملکرد جامعه  هاي اجرایی تأثیرگذار بر گسترش دانش، برنامه

 کل عملکرد نگرش دانش
 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

تی
زیس

وع 
و تن

ی 
طبیع

بع 
منا

 

اي و  توسعه منطقه
 محور روستایی اقلیم

ی معیشت جایگزین هاي ترویج توسعه برنامه
 و سازگار در جوامع محلی و روستایی

0 0 1 50 1 50 2 100 

اي با هاي توسعه منطقه بازنگري سیاست
 لحاظ اصول سازگاري

0 0 1 100 0 0 1 100 

 100 1 0 0 100 1 0 0 توسعه اقلیم محور گردشگري طبیعی

استقرار نظام مدیریتی 
 سازگار با تغییر اقلیم

ات، ارزیابی و بازنگري تکمیل مطالع
 ها و قوانین سیاست

2 25 4 50 2 25 8 100 

بهبود و توسعه اقدامات حفاظت از منابع
 زیستی در راستاي سازگاري با تغییر اقلیم

0 0 2 50 2 50 4 100 

 100 5 80 4 0 0 20 1 زیست کشور تکمیل سامانه پایش محیط
اري از برد استقرار نظام توسعه پایدار در بهره

 منابع طبیعی
2 50 0 0 2 50 4 100 

 100 2 50 1 0 0 50 1 هاي سازگار مدیریت تلفیقی اکوسیستم
ارائه برنامه آمایش منابع طبیعی و تنوع

 زیستی کشور
2 50 0 0 2 50 4 100 

ایجاد نظام اقدامات 
 جبرانی و حمایتی

هاي کالن توسعه اقتصادي و  تدوین برنامه
 اجتماعی

0 0 1 25 3 75 4 100 

توسعه اقدامات 
تحقیقاتی، ترویجی، 
فرهنگی، آموزش 

عمومی و تربیت نیروي 
 انسانی

 100 1 0 0 0 0 100 1 ارتقاء سطح توانمندي کارشناسی کشور
 100 2 0 0 50 1 50 1 آگاهی بخشی عمومی

توسعه هدفمند و ایجاد همسویی در
 هاي تحقیقاتی پروژه

1 100 0 0 0 0 1 100 

 هاي توسعه همکاري
 المللی اي و بین منطقه

 100 2 50 1 0 0 50 1 هاي مشترك تخصصی ایجاد کارگروه
3/33 1 المللی جلب توجه و حمایت بین  1 3/33  1 3/33  3 100 

 100 44 43 19 27 12 30 13 مجموع

 

 راهبردهاي مختلف بخش منابع طبیعی و تنوع زیستی هاي دانش، نگرش و عملکرد در مقایسه نسبت توجه به مؤلفه .9شکل 
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 خش سالمتب
تغییرات اقلیمی با تأثیر برشدت و تناوب امواج گرمایی، وقوع 
بالیاي طبیعی، کیفیت هوا، آب، منابع تأمین غذا، امنیت 

ها و غیره با سالمت بشر ارتباط مستقیم و غیرمستقیم سکونتگاه
 ). تغییر درWHO, 2012; Pezolli et al., 2016دارد (

یکی از متغیرهاي اقلیمی همچون دما، بارندگی، رطوبت، باد، 
تواند در شیوع و یا جلوگیري از انتشار ساعات آفتابی و تبخیر می

 ).Wu et al, 2016زا نیز مؤثر باشد (عوامل بیماري

بخش بهداشت سند برنامه راهبرد ملی تغییر اقلیم ایران نیز  
راهبرد جهت ارتقاء نظام  3سیاست و  5جرایی در قالب برنامه ا 25

آوري به منظور مقابله با اثرات ناشی از تغییر اقلیم، سالمت و تاب
ارتقاء دانش تخصصی   ، المللی اي و بین هاي منطقه توسعه همکاري

و فرهنگ عمومی سازگاري در بخش سالمت تدوین نموده است. 
 3 ،  %)56گسترش دانش ( برنامه بر 14، 5مطابق جدول شماره 

بر عملکرد جامعه در   %)32برنامه ( 8و   %)12برنامه بر نگرش (
 تاب آوري و سازگاري در بخش سالمت تأثیر دارند.

 نگرش و عملکرد جامعه  هاي دانش، برنامه راهبرد ملی تغییر اقلیم در تأکید بر ارتقاء مؤلفه هاي بخش سالمت تفکیک برنامه. 5جدول 

 سیاست اهبردر بخش
 نگرش و عملکرد جامعه  هاي اجرایی تأثیرگذار بر گسترش دانش، برنامه

 کل عملکرد نگرش دانش
 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

ت
اش

هد
ب

 

ارتقاء نظام سالمت و تاب آوري 
به منظور مقابله با اثرات ناشی از 

 تغییر اقلیم

پذیري بخش  ارزیابی آسیب
 مت در برابر اثرات تغییر اقلیمسال

3 50 0 0 3 50 6 100 

ارتقاء دانش تخصصی و فرهنگ 
عمومی سازگاري در بخش 

 سالمت

سازي و توسعه برنامه  ظرفیت
 سازگاري در بخش سالمت

3 38 2 25 3 37 8 100 

 100 8 12 1 12 1 76 6 ارتقاء دانش و آگاهی
 -هاي تحقیقاتی و فنی برنامه

 اجرایی
1 100 0 0 0 0 1 100 

اي و  هاي منطقه توسعه همکاري
 المللی بین

مندي از  افزایش بهره
المللی  هاي تخصصی بین افزایی مه

 هاي در بخش سالمت و منطق
1 50 0 0 1 50 2 100 

 100 25 32 8 12 3 56 14 مجموع

هاي  شده در بخش سالمت، برنامه در همه راهبردهاي تعیین     
هاي یکایک راهبردها را به  % از برنامه50دانش، حداقل  تأثیرگذار بر

دهد. سهم راهبردهاي عملکردي نیز بیشتر از خود اختصاص می
 باشد. عملکردهاي نگرشی می

 هاي دانش، نگرش و عملکرد در راهبردهاي مختلف بخش سالمت مقایسه نسبت توجه به مؤلفه .10شکل 
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درصد از برنامه هاي اجرایی 

بر  
یر 

تاث

بخش کاهش انتشار گازهاي گلخانه اي بخش مدیریت منابع آب بخش کشاورزي و امنیت غذایی

بخش منابع طبیعی و تنوع زیستی بخش بهداشت

نش، نگرش و عملکرد هاي تأثیرگذار بر دامقایسه برنامه
 بخش 5جامعه در زمینه تغییر اقلیم بین 

و  56  ، برنامه اجرایی سند برنامه راهبرد ملی تغییر اقلیم کشور 229از 
ها به ایجاد یا توسعه دانش و نگرش در  ) کل برنامه26و % %24 ( 59

از نوع عملکردي   %)50برنامه ( 114هاي مختلف تأکید دارد و  بخش
بخش مذکور برقرار  5ه ذکر است این تناسب بین همه است. الزم ب

بخش کشاورزي و امنیت   برنامه 70% از کل 61که طوريباشد، به نمی
% به نگرش تأکید دارد. 21% به ارتقاء دانش و 19غذایی، عملکردي و 

اي بیانگر  برنامه اجرایی بخش کاهش انتشار گازهاي گلخانه 59بررسی 
% 8گسترش دانش و نگرش (به ترتیب با سهم  ها در سهم پایین برنامه

هاي این بخش بیشتر ماهیت  % تمرکز برنامه61%) است و 31و 
عملکردي دارند. سه مؤلفه در بخش سالمت نیز از تناسب کافی 

برنامه این بخش، در ارتقاء  25% از  56که طوريباشد. به برخوردار نمی
تاي سازگاري با % به عملکرد در راس32% به نگرش و 12  دانش،

تغییرات اقلیم مؤثر هستند. بیشترین تناسب بین هر سه مؤلفه در 
هاي بخش مدیریت منابع آب و بخش منابع زیستی مشهود  برنامه

هاي مربوط به ارتقاء  برنامه بخش مدیریت منابع آب، برنامه 31است. از 
ري براي سازگاري با تغییر اقلیم از اهمیت باالت  %)42نگرش (با سهم 

ها) برخوردار است.  % برنامه 29نسبت به دانش و عملکرد (هر دو با سهم 

ها عملکردي و  % برنامه44برنامه بخش منابع زیستی نیز  43در بین 
 % آنها نگرشی و دانشی است.30% و 28

غییر اقلیم به هاي اجرایی در برنامه راهبرد ملی ت مقایسه درصد برنامه .11شکل 
 تفکیک تأثیرگذاري بر گسترش دانش، نگرش و عملکرد جامعه

 هاي مختلف برنامه راهبرد ملی تغییر اقلیم هاي اجرایی بخش مقایسه درصد برنامه. 12 شکل
 نگرش و عملکرد جامعه  به تفکیک تأکید بر گسترش دانش، 

 گیريبحث و نتیجه
غییرات اقلیم، تبعات متعدد اجتماعی، اقتصادي، گرمایش جهانی و ت

اي و منطقه زیستی، فرهنگی و سیاسی در سطوح محلی، ملی،  محیط

گذاران  ریزان و سیاست المللی در پی خواهد داشت. بنابراین برنامهبین
مدت تالش  هاي کوتاه، میان و بلند کشورهاي مختلف با تدوین برنامه

ین تغییرات را از طریق درگیر نمودن و نمایند تا تأثیرات سوء ا می
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مشارکت سطوح مختلف افراد جامعه کاهش دهند. برنامه راهبرد ملی 
آوري در برابر تغییرات تغییر اقلیم ایران نیز جهت کاهش انتشار و تاب

توسط دفتر تغییرات اقلیم سازمان  1396اقلیم در کشور در سال 
ور در پنج بخش کاهش زیست و کارگروه ملی تغییر اقلیم کش محیط

بخش مدیریت منابع آب، بخش کشاورزي و   اي،انتشار گاز گلخانه
تدوین و تصویب    بخش منابع زیستی و بخش سالمت،  امنیت غذایی،

دهد هر سه مؤلفه دانش، نگرش  هاي تحقیق حاضر نشان می شد. یافته
دهنده  بخش موردتوجه بوده است و این نشان 5و عملکرد در هر 

هاي مختلف کشور  ریزان بخش ش اهمیت این ابعاد توسط برنامهپذیر
-ها از تناسب کافی برخوردار نیست. به است. ولیکن در همه بخش

  ، برنامه اجرایی سند برنامه راهبرد ملی تغییر اقلیم کشور 229که از طوري
ها به ایجاد یا توسعه دانش و نگرش در  کل برنامه 26و % %24 

از نوع عملکردي   %)50برنامه ( 114کید دارد و هاي مختلف تأ بخش
هاي اجرایی راهبردهاي سند مذکور در راستاي است. برنامه

هاي  باشد و برنامه سازي جامعه بیشتر معطوف به عملکرد می ظرفیت
مرتبط با ارتقاء دانش و نگرش داراي سهمی متناسب با یکدیگر ولی 

 ارند.هاي عملکردي د درصد کمتري نسبت به برنامه
هاي مرتبط با گسترش دانش بین  بیشترین نسبت برنامه

% در بخش سالمت و 56شده هر بخش، با سهم  هاي تدوین برنامه
% 8ها با میزان  کل برنامه هاي دانشی نسبت به کمترین تخصیص برنامه

اي اختصاص دارد. کمترین و  به بخش کاهش انتشار گازهاي گلخانه
هاي هر بخش نیز  کل برنامه قاء نگرشی بههاي ارت بیشترین سهم برنامه

% و بخش مدیریت منابع آب با 12به ترتیب مربوط به بخش سالمت با 
و   %)29باشد. از سوي دیگر بخش مدیریت منابع آب کمترین ( % می44

اي با  بخش کشاورزي و امنیت غذایی و کاهش انتشار گازهاي گلخانه
توان در ا دارند. درواقع میهاي عملکردي ر % بیشترین برنامه60نسبت 

گونه بیان نمود که برنامه راهبرد ملی تغییر  گیري کلی این یک نتیجه
هاي بخشی موردنظر از توازن و  اقلیم هم در کلیت خود و هم در حوزه

مابین دو بعد دانشی و نگرشی و بعد  تناسب الزم و مطلوبی فی
نشی و نگرشی در باشد. از آنجاکه تغییرات دا عملکردي برخوردار نمی

تواند در پایداري تغییرات رفتاري نقش داشته باشد و  جامعه می
تر از حوزه عملکردي هم از  تأثیرپذیري این دو حوزه در سطحی وسیع

سو با هدف ایجاد  بعد کمی و هم از بعد کیفی خواهد بود، زیرا از یک
ر ، خواهان تغییر و مشارکت پذیر د یک ظرفیت انسانی پایدار، فعال

هاي عملیاتی و از سوي دیگر به منظور تقویت  پیشبرد اهداف و برنامه
ریزي راهبردي در برنامه ملی تغییر اقلیم و نگاه به  تفکر و دیدگاه برنامه

گردد در اجرایی نمودن  آینده بسیار ضروري است، بنابراین پیشنهاد می
که در  ها هاي مذکور، نهادهاي مسئول در اجرایی نمودن برنامه برنامه

ریزان آموزشی تدابیري اندیشند  اند با همکاري برنامه شده سند مشخص
نفعان تا ابتدا به ارتقاء سطح دانش و ایجاد نگرش بین مخاطبان و ذي

هاي عملکردي تأثیرگذاري  ها پرداخته تا اجرایی نمودن برنامه برنامه
ش سازي در کشور در راستاي کاه بیشتري در پی داشته باشد و ظرفیت

 طور متناسب انجام گیرد. ها به و سازگاري با تغییر اقلیم در همه بخش
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