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 چکیده
 آن با سازگاری راستای در تحقیق گام اولین عی،طبی تهدیدآمیز مخاطره ترینمهم و اولین عنوانبه اقلیم تغییر پیامدهای و اثرات شناسایی
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 سرآغاز

 از مختلفی زیستیمحیط اثرات اخیر یدهه چند در اقلیم تغییر
 -اقتصادی پایدار توسعه و اکوسیستم محیط، بر تاثیر جمله

 ضعیف و درآمدکم اقشار از ایگسترده طیف معاش و اجتماعی
 قطعیت عدم رغمعلی است. داده قرار تاثیر تحت را جوامع

 و جهانی گرمایش رخداد و وجود یایده اما اقلیمی، تغییرات
 توجهقابل و فراگیر یایده یک عنوانبه اقلیمی هایدگرگونی

 است شدهپذیرفته جهان دانشمندان از وسیعی طیف توسط
 وهوایی،آب تغییرات واقع در (.2310 کشاورز، و )کریمی

 اطالق ایدهه چند از بیش ایدوره نوسانات به طورکلیبه
 ابعاد با آن از اینمونه عنوانبه توانمی النینو از که شودمی

 تواندمی اقلیم تغییر اصطالح لذا کرد. یاد مکانی-زمانی ترکوچک
 وقوع علت از نظرصرف وهوایی،آب تغییرپذیری اشکال تمام به
 امدانجمی طول به سال 13 از بیش زمانی هایبازه در کهآن

 در امروزه آنچه اما (؛Hart et al, 2017) شودمی اطالق
 دمای افزایش است، توجه مورد همه از بیش مختلف، مطالعات

 از پس بنابراین، است؛ انسانی هایفعالیت تاثیر تحت زمین کره
 تغییر ایجاد در انسانی هایفعالیت پتانسیل و نقش شدن مشخص

 واژه زمین، کره وایوهآب طبیعی روند به بخشیدن سرعت و
 گرفت قرار بررسی مورد جدی موضوعی عنوانبه «اقلیم تغییر»
(Hulme, 2016.) بین هیئت هایگزارش در اصطالح این لذا 

 ملل سازمان چهارچوب کنوانسیون و (1)(IPCC) اقلیم تغییر دول

 این و شده گنجانیده (2)(UNFCCC) اقلیم تغییر برای متحد
 .شوندمی روزرسانیبه ممداو طوربه هاگزارش

 هایدهه طی هاآن تغییرات هایمحرک و وهواییآب الگوهای
 قرارگرفته بررسی مورد مختلف، علوم از وسیعی طیف در اخیر
 و نتایج علل، خصوص در گیرینتیجه هرگونه از قبل .است

 و زمین سطح دمای وهوایی،آب تغییرات با مقابله در هاواکنش
 خورشیدی، بازتابش و تابش جوی، هایگاز غلظت ها،اقیانوس

 مورد قبیل، این از دیگری متعدد موارد و اراضی کاربری تغییر
 این اساس بر (.Le Treut et al, 2007) اندقرارگرفته بررسی
 ایگلخانه گازهای انتشار (،2312a سی،سیپی)آی هاگزارش

(GHGs) کربن اکسید دی غلظت (CO2)، متان (CH4) و 
 033333 طی انسانی منشأ با اتمسفر (N2O) نیتروژن اکسید
 از حاکی اخیر شواهد همچنین، .است بوده سابقهبی گذشته سال

 ایگلخانه گاز یک عنوانبه جو در متان غلظت سریع افزایش
 .(Saunois et al, 2016) است قدرتمند

 هایفعالیت افزایش با که دهدمی نشان مذکور هایگزارش نتایج
 جو در ایگلخانه یگازها انتشار میزان آتی، یهادوره رد بشری

 مدتطوالنی یماندگار لیدل به لذا .افتی خواهد شیافزا زین
 یرهایمتغ در راتییتغ دیتشد باعث شیافزا نیا مذکور، گازهای

-جوی مطالعات کهنحویبه شد. خواهد نیزم کره یمیاقل
 اوایل از یجهان گرمایش که دهدمی نشان (1 )شکل اقیانوسی

 است. یافته ادامه پیوسته طوربه و شدهشروع گذشته قرن
 

 
 (2112 ناسا،) اقیانوسی-جوی هایداد اساس بر جهانی گرمایش میانگین :(1) شکل

 

 کره اقلیم طبیعی روند تغییر از علمی جامعه نسبی اطمینان از بعد
 هایفعالیت از ناشی ایگلخانه گازهای افزایش واسطهبه زمین،

 پدیده این احتمالی پیامدهای و آثار یابد،می اهمیت آنچه انسانی؛

 اقتصادی، اجتماعی، مختلف ابعاد در پیامدها این است.
 در خصوص هب مختلف جوامع است. متصور غیره و زیستیمحیط

 از باالیی مخاطرات معرض در جهان، توسعه حال در کشورهای
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 با سازگاری در هاآن رمعاشامرا پایداری و هستند اقلیم تغییرات
 (Sapkota et al, 2016., Robledo et al, 2012) دارد آن

 و سازگاری ظرفیت و هستند وابسته شانطبیعی محیط به مردم
 ,Slegrs) دارند طبیعی مخاطرات با مقابله در شانآوریتاب

 و آن به نسبت آگاهی و اقلیم تغییر شناخت روازاین (.2008
 مدیریت و ریزیبرنامه برای تواندمی آن بروز هایزمینه شناخت

 اجتماعی اقتصادی، جدی اثرات که باشد کنندهکمک اقلیم تغییر
 (.Tortajada et al, 2017) دارد همراه به محیطی و
 که دهدمی نشان (2014b) اقلیم تغییر دول بین هیئت گزارش 

 و هاقاره ههم انسانی و طبیعی هایسامانه وهوایی،آب تغییرات
 طبیعی هایسامانه تغییر شواهد .است ساخته متأثر را هااقیانوس

 .است انسانی جوامع بر هاآن آثار بازخورد اقلیم، تغییر تاثیر تحت
 مناطق در متفاوت تغییرات دامنه با مختلف الگوهای کهنحویبه

 هاآن کنشبرهم و فراوانی فصلی، هایفعالیت جغرافیایی، مختلف
 و تدوین به زمینه این در Woodward (1993) .است ریافتهتغیی

 خاکی و آبی هایاکوسیستم بر اقلیم تغییر از ناشی آثار گردآوری
 درآمده تحریر رشته به مختلف نویسندگان توسط که پرداخته

 مطالعات اساس بر درمجموع، (.1011 همکاران، و کوچکی) است
 تغییر از ناشی هایپیامد جهان، سراسر در گرفته صورت مختلف

 کاربری و کشاورزی هیدرولوژیکی، پیامدهای قبیل )از اقلیم
 ها،خاک گیاهی، آفات جمعیت پویایی گیاهی، پوشش اراضی،
 موقعیت به توجه با زمین کره مختلف مناطق در ساحلی( مناطق
 ظاهر متفاوتی هایشکل به است ممکن خود، نسبی و ریاضی

 در وهواییآب تغییرات از ناشی اتخطر عمده مثال، طوربه شود.
 ,Kovats et al) سیسیپیآی پنجم ارزیابی اساس بر اروپا،

 مرتبط زمین از استفاده و کشاورزی با مستقیم طوربه (2014
 .است

 که دهدمی نشان شده منتشر آثار از وسیعی طیف درمجموع،
 طوربه آینده در وهواآب تغییر از ناشی هایهزینه زیاد،احتمالبه

 یامدهایپ .(IPCC, 2012) یافت خواهد افزایش توجهیقابل
 اجالس که است حدی تا بشر برای یمیاقل راتییتغ منفی

 عنوانبه را اقلیم تغییر پدیده ،2330 سال در اقتصاد یالمللنبی
 عالوه است. نموده معرفی 21 قرن در بشر زیدآمیتهد عامل اولین

 جهان اساسی معضل به امروزه که انرژی و غذا آب، مثلث این، بر
 پذیرند.می تاثیر جهانی گرمایش پدیده از همگی شده،تبدیل

 موسسه آب المللیبین همایش کنندگانشرکت کهنحویبه
 و جمعیت افزایش دلیل به که داشتند تأکید (،2312) اکونومیست

 آبی شوک یک منتظر بایستی زمین کره جهانی، گرمایش نیز
 زیرساخت فقدان از جهان جمعیت چهارمیک ودحد چراکه باشد.
 کشورهای در که است حالی در این برند.می رنج آبی منابع الزم

 سالیخشک و آب به مربوط مسائل با همواره که توسعهدرحال
 لذا است. قرارگرفته توجه مورد کمتر مسئله این هستند، روبرو
 شناسایی پدیده، این برابر در کشورها علمی وظیفه ترینمهم

 ارایه و آتی هایدوره در مختلف هایبخش بر آن اثرات
  است. آن با سازگاری راهکارهای

 جغرافیایی، مناطق در اقلیم تغییر اثرات شد، اشاره که همچنان
 از یکی است. متفاوت حدودی تا و متعدد مختلف، عوامل به بسته
 تغییر فیمن آثار بندیطبقه و شناسایی در تواندمی که هاییروش
 بنیانی تئوری روش شود، واقع سودمند مختلف مناطق در اقلیم
 به مربوط تحقیقات در ویژهبه اقلیم، تغییر مطالعات در که است

 قرارگرفته حوزه این محققان توجه مورد سازگاری، هایاستراتژی
 ضرورت ارزیابی منظوربه Nelson (2014) کهنحویبه است.

 بزرگ هایدریاچه منطقه در وهواییآب تغییرات با سازگاری
 سراسر اقلیم تغییر حوزه شاغلین از نفر 11 با مصاحبه به آمریکا

 و فراگیری در محلی جوامع توانایی همچنین پرداخت. حوضه این
 استرالیا، سواحل در اقلیم تغییر با سازگاری هایاستراتژی اجرای

 ریزیهبرنام یک در ها،سیاست این تغییر سرعتبه توجه با
 تئوری روش از استفاده با (،Gurran et al, 2012) تمرینی
 برداشت بررسی منظوربه گرفت. قرار بررسی مورد بنیانی

 ،هاآن مسافرتی رفتار بر پدیده این اثر و اقلیم تغییر از گردشگران
 صورت بنیانی تئوری مبنای بر (Kachel, 2012) پژوهشی

 استدالل نحوه" ردمو در تحقیقی در Liu (2014) گرفت.
 با جهانی اقلیم تغییر علمی هایاستدالل بررسی به ،"مردم

 یا و ماندن زنده برای تالش پرداخت. بنیانی تئوری از استفاده
  Andreasen (2011)که پژوهشی آینده، برای سازگاری

 بنیانی تئوری مبنای بر اقلیم تغییر از ناشی مسائل درک منظوربه
 عوامل نقش مطالعه ضمن ،Estiri, Lau (2013) داد. انجام

 یک شهری،کالن مناطق و اقلیم تغییر متقابل روابط در مختلف
 و مسکن از استفاده بر اقلیم تغییر اثر مطالعه برای نظری مدل

 (1010) زمانی و خالخیلی نمودند. ارایه سکونتی رفتارهای تحرک
 گیچگون اقلیمی، تغییرات با سازگاری عنوان تحت پژوهشی در

 بررسی مورد را وهواییآب تغییرات با مرودشت کشاورزان انطباق
  دادند. قرار
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 استان در اقلیم تغییر اثرات شناسایی هدف با حاضر پژوهش
 استان است. گرفته صورت بنیانی تئوری از استفاده با گیالن
 کل مساحت از درصد یک از کمتر مساحتی با (2 )شکل گیالن
 از برخورداری نیز و جغرافیایی اصخ موقعیت دلیل به کشور،
 نمایش به را ممتازی زیستی تنوع مرطوب، و معتدل اقلیمی
 شرایط با سازگاری و باال آبی نیاز دلیل به روازاین .است گذاشته
 از ناشی احتمالی تغییر هرگونه مقابل در تواندمی معتدل دمایی

 طالعاتم .باشد شکننده و پذیرآسیب بسیار وهوایی،آب تغییرات
 در گیالن استان در اقلیم تغییر پدیده که دهندمی نشان مختلف

 و کشاورزی آب، منابع هایبخش بر آن اثرات و بوده وقوع حال
 داودی، و اوجی) است مشاهدهقابل منطقه اجتمائی-اقتصادی

 نسبت هابخش این پذیریآسیب افزایش باعث امر این (.1010
 کاهش و دما افزایش کهنحویبه است. شده اقلیم تغییر پدیده به

 کاهش و شده زیرزمینی و سطحی آب منابع کاهش باعث بارش
 این، بر عالوه شد. خواهد دنبال به را استان غذائی و آبی امنیت
 بسیار دریا آب سطح رفتن باال و اقلیم تغییرات به ساحلی مناطق
 را سواحل پذیریآسیب آب، سطح آمدن باال باشند،می حساس
 صدسال طول در .دهدمی افزایش سیل و هاتوفان به نسبت

 23 تا 13 تقریباً دریاها آب سطح باالآمدگی میزان گذشته،
 اساس بر و (IPCC, 2012) است شده زده تخمین سانتیمتر

 آب سطح باالآمدگی میانگین میزان گرفته صورت محاسبات
 تغییرات بتهال .بود خواهد آینده قرن در متر 10/3 - 11/3 هادریا

 تغییر بلکه کندنمی بروز دریا آب تراز تغییر صورتبه فقط اقلیمی
 در تغییر موج، رژیم تغییر جریان، رژیم تغییر آب، چرخه رژیم

 را ...( ،PH شوری، دما،) اکولوژی تغییرات و هاتوفان فراوانی
 یابدمی نمود ساحلی ناحیه در آن اثرات که شودمی سبب

(http://www.inio.ac.ir.) سال تا دهندمی نشان مطالعات 
 به خزر دریای سطح و یافتهافزایش ولگا رودخانه بارش 2323
 به دما افزایش و بارش کاهش .یافت خواهد افزایش اندکی مقدار
 و گیاهی پوشش کاهش باعث انسانی هایفعالیت همراه

 شده خزر دریای به منتهی هایدخانهرو رواناب کاهش همچنین
 ماهیان زادوولد کاهش همچنین و خاک فرسایش باعث نهایتاً و

 وهوا،آب تغییر دفتر) شد خواهد هارودخانه این به دریاها از مهاجر

 و ساحلی فرسایش افزایش با دریا آب سطح آمدن باال لذا .(1012
 سیل شدن جاری و شدید هایطوفان وقوع کنار در ای،رودخانه

 ساحلی گیاهی پوشش امالک، جمعیت، بر مخربی اثرات تواندمی
 و وکارکسب تجارت، برای تهدیدی و داشته هااکوسیستم و

 .باشد افراد معیشت
 جهت اقلیم احتمالی تغییرات اثرات شناسایی و بررسی رو،ازاین

 اولین عنوانبه آن بارزیان اثرات از کافی شناخت و آگاهی داشتن
 اقلیم، تغییر با سازگاری راهکارهای ارایه راستای در تحقیق گام

 نظرات اخذ با حاضر پژوهش لذا است. ناپذیراجتناب ضرورتی
 استان بر اقلیم تغییر تاثیر زمینه در مختلف هایحوزه کارشناسان

 مذکور هایدیدگاه بندیدسته نیز و هاآن فعالیت حیطه در گیالن
 پردازد.می مهم این بررسی به بنیانی تئوری روش از استفاده با
 

 موردمطالعه منطقه
 میان در کیلومترمربع 12111 حدود در یمساحت با گیالن استان
 البرز .است قرارگرفته ایران شمال در تالش و البرز هایکوهرشته
 قله بلندترین و گرفته بر در را گیالن استان حصاری مانند غربی

 شکل در که همچنان .دارد نام (عقاب آشیانه) درفک یا فک آن
 کوه واسط در حد سبز رنگ با گیالن جلگه است مشخص نیز (2)
 آزاد دریاهای سطح از ترپایین متر 01 حدود در ارتفاعی با دریا، و
 در جلگه این .است شده گسترده دریا، سطح از متری 111 تا

 هب که داده اختصاص خود به را استان مساحت از سوم یک حدود
 گیالن، .شودمی تقسیم گیالن غرب و شرق عمده بخش دو

 در معتدل اقلیم برخورداری واسطهبه کشور، استان سرسبزترین
 با تالش هایکوه .است معروف خزری معتدل وهوایآب به ایران
 - غربی امتداد با البرز کوهرشته نیز و جنوبی-شمالی جهت

 هایجریان و خزر دریای آب بخار عبور از سدی مانند شرقی،
 و نموده جلوگیری کشور داخل به غربی شمال و شمال مرطوب
 میزان باالترین کهنحویبه شود.می فراوانی هایبارش موجب
 آخرین اساس رب است. داده اختصاص خود به را کشور بارش

است. شهرستان 12 دارای گیالن استان کشوری، تقسیمات
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 عهمطال مورد منطقه نقشه :(2) شکل

 

 تحقیق روش
 تغییر از پذیرتاثیر عوامل ییشناسا منظوربه حاضر پژوهش در

 است. شدهاستفاده (0)بنیانی تئوری روش از گیالن استان در اقلیم
 کیفی هایداده از نظریه ساخت برای تحلیلی روش یک بنیانی تئوری

 عنوانبه تنهانه و (Charmaz & Bryant, 2010) است استقرایی
 یک صورتبه بلکه ،کندیم سازیمفهوم به اقدام روش یک

 پژوهش فرایند برای را اصول از یامجموعه ،(2)کامل شناسیروش

 تمایز باعث که هاییویژگی ازجمله (.Weed, 2009) کندیم فراهم
 کرد: اشاره موارد این به توانمی شودمی هاروش سایر از بنیانی نظریه

 اصلی فرایندهای کشف فعلی، تاطالعا از ناشی مفهومی چارچوب
 با داده هر مقایسه مشاهده، تحت واحد توصیف جایبه اجتماعی عرصه

 و پژوهش میدان در هاداده آوریجمع روش تغییر امکان ها،داده کل
 آغاز همان از گزارش درباره خود اولیه افکار نوشتن به شروع امکان
 شامل روش این (.1001 همکاران، و زن )پاپ هاداده آوریجمع شروع

 و فنی ادبیات )بررسی تحقیق طرح نخست؛ مرحله که است مرحله پنج
 هاداده تنظیم سوم؛ مرحله ها،داده گردآوری دوم؛ مرحله موارد(، انتخاب

 هاداده وتحلیلتجزیه چهارم؛ مرحله مفاهیم، و ها گویه نگارش و
 تاس مدل اعتبار و طراحی پنجم؛ مرحله و تحقیق( اصلی )بخش
 باز، کدگذاری مرحله سه از هاداده تحلیل (.1011 همکاران، و )قبادی

 (.1013 همکاران، و )گراوندی است شدهتشکیل انتخابی و محوری

 عوامل که بود این ساختاریافته نیمه هایمصاحبه در اصلی پرسش
 در هستند؟ مواردی چه گیالن استان در اقلیم تغییر از پذیرتاثیر

 مصاحبه هایتکنیک از تحقیق، مسئله به وجهت با مطالعه این
 برده بهره هاداده آوریجمع منظوربه متمرکز هایگروه و عمیق
 12 هدفمند، گیرینمونه روش با مرحله این در است. شده

 شد. انجام مربوطه متخصصان با ساختاریافته نیمه مصاحبه
 شد، حاصل تئوریک اشباع که رفت پیش جایی تا هامصاحبه

 از ایتازه مورد و شده تکراری مأخوذه هایداده که ایگونهبه
  نشد. حاصل کارشناسان سوی

 

 بحث و نتایج
 و علمی کدگذاری مرحله سه در حاضر پژوهش هاییافته

 .شودمی وتحلیلتجزیه آن، تحلیل واحدهای
 

 باز کدگذاری

 مرحله نخستین عنوانبه باز، کدگذاری از حاصل هاییافته
 کد 123 شامل شده، گردآوری هایداده حلیلوتتجزیه

 از مفهوم 11 بود. مهاجران با مصاحبه متن از شدهاستخراج
 فرد زبان از مستقیم کدها دیگر و انگیز داللت کدهای
 عالمت با انگیز داللت کدهای است. شدهعنوان شوندهمصاحبه

 .اندشدهمشخص (1) جدول در )*(
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 باز( )کدگذاری پژوهش از حاصل هایداده سازیمفهوم :(1) جدول

 ردیف مفهوم ردیف مفهوم
 01 دمرای  ترا  حررارت  درجه افزایش با چای برگ خالص فتوسنتز افزایش

 توقرف  و درجره  01 براالی  دماهای در آن شدید کاهش گراد،سانتی درجه
 درجه* 23 به برگ دمای رسیدن با چای رشد

 1 حداکثر و میانگین دمای افزایش 11

 2 گرم هایدوره مدت و شدت افزایش 12 بارش کاهش و نظمیبی اثر بر برنج و چای تولید ملکردع کاهش

 0 گرمایی امواج وقوع فراوانی و شدت افزایش 10 دما افزایش تاثیر تحت منطقه زراعی گیاهان رشد دوره افزایش

 2 روزشبانه دمای تالفاخ کاهش 12 گیاه هایبافت رطوبت تغییر درنتیجه میوه پوست شدن ضخیم و زبر

 و تبخیرر  افرزایش  تاثیر تحت مرکبات پوست و میوه رطوبت درصد کاهش
 تعرق

 1 حداقل دماهای شدت و وقوع فراوانی کاهش 11

 هرای زمسرتان  و سرنگین  برارش  تحت پرتقال پوست رنگ شدن نامطلوب
 ترگرم

 2 شهرها روی بر حرارتی جزیره تشدید 12

 1 داغ روزهای وقوع فراوانی و شدت افزایش 11 رطوبت تنش یطشرا تحت میوه اندازه کاهش

 یرا  بارنردگی  تراثیر  تحت میوه اسید مقدار و محلول جامد مواد کل کاهش
 گرم* فصل دوره اواخر طی در آبیاری

10 
 سررمایش  بره  بیشرتر  نیراز  و دمرا  افرزایش  دلیل به آسایش کاهش

 گرم* فصل در مکانیکی
0 

 1 تندبادها وقوع فراوانی و شدت در نظمیبی افزایش 11 دمایی هایفرین نوسانات تاثیر تحت میوه کیفیت کاهش

 کراهش  اثر بر کدوئیان پودری هایسفیدک نظیر هابیماری برخی افزایش
 باغی و زراعی محصوالت به چشمگیر خسارت ایجاد و بارش میزان

 13 )فون( گرم بادهای فراوانی و شدت افزایش 03

 رقابتی قدرت کاهش نیز و مهاجم هرز هایعلف و آفات ،هابیماری افزایش
 گازکربنیک افزایش اثر بر برنج محصول

 11 سنگین هایبارش وقوع فراوانی و شدت در نظمیبی افزایش 01

 ارزش کراهش  و گیراهی  پروتئینری  محصروالت  در پروتئین میزان کاهش
 گازکربنیک افزایش اثر بر هاآن غذایی

02 
 فصول در بارش نظمیبی افزایش تاثیر تحت هاسالیخشک افزایش
 موردنیاز

12 

 اوایرل  و زمسرتان  اواخر در دما افزایش اثر بر زیتون گلدهی فصل تحریک
 هاآن رشد مراحل تسریع و بهار

 10 بارش کاهش 00

 ازدیراد  طریق از زیتون هایبیماری و آفات از ناشی خسارت میزان افزایش
 ها*یبیمار و آفات زادآوری و نسل

 12 سرمایش به بیشتر نیاز تاثیر تحت ایگلخانه گازهای انتشار افزایش 02

 01 نباتی آفات سموم مصرف افزایش
 سروزی آترش  افرزایش  اثرر  بر کربن اکسیددی میزان انتشار افزایش
 جنگل

11 

 مسراحت  کراهش  و کشراورزی  بره  جنگلری  اراضی تبدیل و کاربری تغییر
 جنگلی

 12 ویرانگر هایسیل نیفراوا و شدت افزایش 02

 آفرات  ویژهبه آفات حمله برای جنگلی هایدرختچه و درختان شدن مستعد
 خوارچوب

 11 فصلی رودهای طغیان 01

 10 دائمی رودهای آب کاهش یا و شدن خشک دبی، تغییر 00 دام خوراک و علوفه کاهش واسطهبه پروریدام وریبهره کاهش

 01 بزرگ هایدام به نسبت چککو هایدام بیشتر پذیریآسیب
 بادهرای  مردت  و شردت  افزایش اثر بر هاجنگل سوزیآتش افزایش

 گرم
11 

 23 جنگل* سوزیآتش تاثیر تحت مساکن و هاباغ مزارع، تخریب 13 زیتون ویژهبه گیاهی و جانوری انسانی، جوامع در گرمازدگی افزایش

 تحرت  تلقریح،  عمرل  از جلروگیری  نیز و گیاه هایگرده یا و هاغنچه مرگ
 گیاه دهیگل با همزمان شدید گرمای تاثیر

 21 ایرودخانه و ساحلی فرسایش افزایش 11

 22 منطقه دارشیب هایدامنه در لغزشزمین افزایش 12 هاسبزی و هامیوه به افراد کمتر دسترسی

 20 وسیع هایلغزشزمین تاثیر تحت مساکن و هاباغ مزارع، تخریب 10 هاسبزی به کمتر دسترسی دلیل به قلبی هایبیماری به افراد بیشتر ابتالی

 12  زیستیمحیط بیشتر ناپایداری و طبیعی هایسیستم در آشفتگی ایجاد
 هرای برارش  و هرا سریل  تراثیر  تحت مساکن و هاباغ مزارع، تخریب
 مدتطوالنی و سنگین

22 

 11 جانوری و گیاهی زیستی تنوع کاهش و تخریب
 امرالک،  معیشرت،  وکرار، کسب تجارت، جمعیت، برای جدی تهدید

 مخاطرات افزایش واسطهبه ساحلی هایاکوسیستم و گیاهی پوشش
21 
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 اقلیمی* حدی

 12 دمایی هایفرین نوسانات تاثیر تحت همزمان تخم در هاجنین مرگ
 مررتبط  صرنایع  و پتروشریمی  صرنایع  بنردرگاهی،  امکانرات  تخریب
 لیساح شهرهای در باانرژی

22 

 11 دما تغییرات تاثیر تحت مختلف هایگونه پراکنش تغییر

 ویرژه به شدید هایسیل اثر بر شهری فاضالب هایسیستم تخریب
 زهکشری  سیسرتم  فقردان  علرت  )بره  رشرت  مثرل  شرهرهای  برای

 مناسب(*
21 

 20 زیستمحیط در ریشه فاضالب انتشار افزایش 10 دما تغییر علت به گیاهان دهی دانه و زنیجوانه زمان تغییر

 21 هوا آلودگی افزایش 11 جانوران مهاجرت نیز و زادوولد زمان خوردن هم به

 03 جامعه پایین و متوسط طبقات برای زندگی کیفیت شدن تروخیم 133 گیاهی و جانوری هایگونه زندگی چرخه یا طبیعی رفتار روند تغییر

 تراثیر  تحرت  جدیرد  شررایط  برا  هاگونه سازگاری و انطباق توانایی کاهش
 قبلی* سابقه بدون و شدید دمایی تغییرات

131 
 تشردید  علرت  بره  فقیرنشین مناطق در شهری اولیه خدمات کاهش

 مناطق این به روستایی مناطق از مهاجرت
01 

 132 نور شدت یا دما شدت تحمل برای هاگونه رنگ تغییر امکان
 مصرارف  اثیرتر  تحرت  محلی هایاکوسیستم تخریب و پذیریآسیب

 نباتی آفات سموم رویهبی
02 

 برا  آالقرزل  همچرون  حسراس  هرای گونره  پراکنش یا تحمل دامنه کاهش
 دما افزایش

130 
 مرواد  تولیرد  بررای  کشتقابل هایزمین حاصلخیزی دادن دست از

 مناطق از بسیاری در غذایی
00 

 اثررر بررر هرراآن نررابودی و فیزیولرروژیکی ازنظررر هرراجنگررل شرردن ضررعیف
 درپیپی هایسالیخشک

 02 ذرت و برنج مانند عمده محصوالت بازده کاهش 132

 تراثیر  تحرت  بلروط  و راش نرابودی  درنهایت و خشکیدگی برگ، سوختگی
 هوا* دمای افزایش

 01 محصول برداشت نوسانات افزایش 131

 132 شدید بادهای افزایش اثر بر درختان شکستن
 محردودهای  کراهش  یطرورکل بره  و زمرین  کاربری و پوشش تغییر
 باقیمانده* مناطق شدن تکهتکه و زیستمحیط نخوردهدست

02 

 131 ویرانگر هایسیل اثر بر درختان نابودی و خفگی

 و آبری  هرای سرازه  نگهرداری  و تعمیر هایهزینه افزایش و تخریب
 دریا، آب سطح آمدن باال تاثیر تحت بندری هایشهر هایزیرساخت

 از حاصررل رسرروبات افررزایش نیررز و سرراحلی هررایطوفرران تشرردید
 فرسایش*

01 

 00 هاکارخانه سرمایشی هایسیستم و برق آب، نیاز از ناشی مشکالت 130 استان سطح در هابندانآب سطح کاهش

 پسرند سایه هایگونه رفتن بین از درنتیجه و جنگل از برداریبهره افزایش
 ممرز( )مثل سایه از شدن خارج دلیل به

 01 دریا شورآب نفوذ تاثیر تحت هاجنگل و برنج مزارع رفتن بین از 131

 23 خاک تخریب و شدید هایبارش 113 پرندگان کاهش یا مهاجرت درنتیجه جنگلی امراض و آفات افزایش

 111 درختان جمعیدسته ومیرمرگ
 ی (هاسیکلون) هاطوفان وقوع فراوانی و شدت در نظمیبی افزایش
 ساالنه و فصلی ماهانه، زمانی هایدوره طی ساحلی

21 

 هرای جنگرل  در بلروط شراه  و شمشاد مثل هاییگونه گروهی شدن خشک
 هیرکانی* درختان اطراف در زاییبیابان و شمال

112 
 روی بر مهاجر هایسیکلون آنتی وقوع فراوانی و شدت در نوسانات

 ساالنه و فصلی ماهانه، زمانی هایدوره طی خزر دریای
22 

 هرای بیماری و آب آلودگی افزایش ها،بیماری ناقل موذی حشرات شافزای
 دما* افزایش تاثیر تحت واگیر،

110 
 بیشتر تقاضای و اساسی نیازهای برای افراد دسترس در آب کاهش

 آب برای
20 

 و خزنرردگان در انقررراض درنهایررت و جنسرریتی تعررادل خرروردن برررهم
 دمایی* هایفرین در تغییر واسطهبه دریایی هایپشتالک

 22 خانگی مصارف برای دسترس در شیرین آب کیفیت کاهش 112

 21 زیرزمینی و سطحی هایآب آلودگی افزایش 111 دما رفتن باال تاثیر تحت تنفسی و قلبی هایبیماری افزایش

 22 دریا آب تراز تغییر 112 ... و انرژی مازاد نیازهای تأمین جهت کار ساعات افزایش به نیاز

 21 آب چرخه و دریایی هایجریان رژیم تغییر 111 خانوارها بر انرژی مصرف مازاد هایهزینه میلتح

 20 ترقوی امواج وقوع فراوانی و شدت افزایش 110 غذایی مواد قیمت افزایش

 و قیمرت  ثبراتی بری  درنتیجه، و منابع کاهش از ناشی غذایی امنیت کاهش
 غذایی* مواد به دسترسی

 21 ساحلی امواج شدت و وقوع فراوانی در بیشتر نظمیبی 111

 13 دریا ...( ،PH شوری، دما،) اکولوژی تغییرات 123 شهرها به روستائیان مهاجرت افزایش
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 و درپری پی احتمالی هایسالیخشک افزایش علت به فقر شدن دارترریشه
 روستایی* نواحی شدن فقیرتر

 11 هامرداب و هاتاالب دمانن ساحلی هایاکوسیستم مرگ و تغییر 121

 12 مصرفی آب کیفیت تهدید و شیرین هایآب با شور هایآب تداخل 122 اقتصادی فقر گسترش واسطهبه فرهنگی فقر افزایش

 120 مناطق فقیرترین عنوانبه روستاها بر بیشتر هایزیان تحمیل
 زیسرتی  اقتصرادی  هرای خسارت و دریایی و زیستی فرآوری کاهش
 آب* چرخه سرعت کاهش از ناشی

10 

 122 مالی خسارات و ومیرمرگ افزایش از ناشی روانی هایآسیب
 مسرتقیم  طرور بره  دریرایی  موجرودات  دیگرر  و هرا ماهی شدن متأثر

 سطوح اکسیژن و PH دریا، آب حرارت درجه در تغییرات واسطهبه
12 

 دمروا  کیفیرت  کراهش  و غذایی امنیت عدم اثر بر سوءتغذیه افزایش امکان
 غذایی

121 
 مراهیگیری  و مراهی  برر  متکری  جوامع دیدن صدمه و شدن متضرر

 محلی غذایی مواد آوردن دست به برای
11 

 122 اجتماعی و اقتصادی فقر از ناشی جنایت و جرم افزایش
 آبزیران  ومیرر مررگ  تشردید  یا و عمر طول کاهش مهاجرت، امکان

 سرمادوست ماهیان بخصوص
12 

 در نسربی  نراتوانی  و کوچرک  جثره  دلیرل  بره  انکودک بیشتر پذیریآسیب
 خود از مراقبت

 11 پسند گرما آبزیان افزایش نتیجه در و بیشتر زادوولد 121

 10 آب دمای افزایش به توجه با آبزیان ترسریع رشد 120 کودکان مزمن بیماری ترینشایع عنوانبه آسم از ناشی ومیرمرگ افزایش

 11 مهاجم هایگونه ورود و دریایی سازگانبوم و ایگونه تنوع کاهش 121 کشاورزی و ماهیگیری مثل مشاغلی یفتضع دلیل به چوب قاچاق افزایش

 23 خزر دریای آلودگی میزان افزایش 103 وهواییآب جدید شرایط با سازگار الگوهای با مسکن طراحی به نیاز

 قابلیرت  و ادمر  افرزایش  اثر بر فرسوده بافت و تاریخی آثار ترسریع تخریب
 دسترس* در آب میزان به توجه با باالتر رطوبتی

 21 رشد دوره طول نتیجه در و خاتمه و شروع زمان تغییر 101

 22 انسانی و جانوری گیاهی، هایگونه پذیریآسیب افزایش 102 جهانی میراث هایسایت در طبیعی و فرهنگی میراث ارزش تنزل

 اقتصرادی  هرای فرصت رفتن ستد از و گردشگری مقاصد جذابیت کاهش
 محلی جامعه

100 

 دانره  آمیلروز  محتوای افزایش قبیل از غالت کیفیت و عملکرد تغییر
 ترر محکرم  نتیجره  در و جرو  CO2 غلظت افزایش تاثیر تحت برنج
 معمولی* شرایط به نسبت برنج هایدانه شدن

20 

 درستنا مدیریت با گردشگری هایسایت بر وهواییآب منفی اثرات تشدید
 گردشگری

102 
 تغذیره  بررای  کره  بررنج  هایدانه در روی و آهن میزان آمدن پایین
 هستند مهم انسان

22 

 موقعیرت  افتادن خطر به و جهانی میراث هایسایت اعتبار و اصالت تهدید
 گردشگری جاذبه عنوانبه هاآن

 CO2 21 و دما افزایش تاثیر تحت دانه پروتئین میزان کاهش 101

 خراک  رطوبرت  تبخیرر  افزایش آن واسطهبه و دما افزایش و شبار کاهش
 شور* هایزمین میزان افزایش باعث

 22 شالیزارها دمایی تنش اثر بر برنج مزارع نابودی 102

 بره  واریرزی  رودهای به ریزیتخم برای که مهاجری ماهیان تعداد کاهش
 هرای نره رودخا ورودی روانراب  کراهش  دلیرل  به گردند،می بر خزر دریای
 خزر دریای به ورودی

101 
 تراثیر  تحت ییالقی توسکای و توسکا نظیر هاییگونه بر پذیریتاثیر

 بارش کاهش
21 

 100 دما افزایش دلیل به آال(قزل )ماهی سردآبی ماهیان تولید شدید کاهش
 چوبی هایسوخت ماهی، قبیل از ساکنین درآمد کسب منابع کاهش

 ... و
20 

 کراهش  دلیل به آبی گرم ماهیان پرورش برای دنیازمور آب میزان کاهش
 هارودخانه رواناب کاهش آن تبعبه و بارش

101 
 فرسایش افزایش تاثیر تحت بندری هایشهر هایزیرساخت تخریب

 ساحلی رسوبات و
21 

 آن واسرطه بره  و مراتع در بارش کاهش با مراتع گیاهی پوشش شدن فقیر
 مراتع این از کنندهتغذیه وحشی حیوانات زنجیره زادوولد کاهش

123 
 انسان افزایش تاثیر تحت آتی هایسال در هارودخانه بیشتر آلودگی

 آسایش دماهای به بیشتر نیاز دلیل به طبیعت در
13 

 

 محوری کدگذاری

  هاداده وتحلیلتجزیه با علمی، کدگذاری جریان از مرحله این در

 اسراس  بر و شد شناسایی گسترده مقوله چندین موجود، مفاهیم و
 .(2 جدول) است گرفتهشکل گسترده طبقه 21 آن
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 محوری( )کدگذاری طبقات خرده و گسترده هایمقوله :(2) جدول
 گسترده هایمقوله طبقات خرده

 دما

 حداکثر و میانگین دمای افزایش

 گرم هایدوره مدت و شدت افزایش

 گرمایی امواج وقوع فراوانی و شدت افزایش

 روزشبانه دمای اختالف کاهش

 حداقل دماهای شدت و وقوع فراوانی کاهش

 شهرها روی بر حرارتی جزیره تشدید

 داغ روزهای وقوع فراوانی و شدت افزایش

 گرم فصل در مکانیکی سرمایش به بیشتر نیاز و دما افزایش دلیل به آسایش کاهش

 باد
 تندبادها عوقو فراوانی و شدت در نظمیبی افزایش

 )فون( گرم بادهای فراوانی و شدت افزایش

 بارش

 سنگین هایبارش وقوع فراوانی و شدت در نظمیبی افزایش

 موردنیاز فصول در بارش نظمیبی افزایش تاثیر تحت هاسالیخشک افزایش

 بارش کاهش

 مخاطرات

 ایشسرم به بیشتر نیاز تاثیر تحت ایگلخانه گازهای انتشار افزایش

 جنگل سوزیآتش افزایش اثر بر کربن اکسیددی میزان انتشار افزایش

 ویرانگر هایسیل فراوانی و شدت افزایش

 فصلی رودهای طغیان

 دائمی رودهای آب کاهش یا و شدن خشک دبی، تغییر

 گرم بادهای مدت و شدت افزایش اثر بر هاجنگل سوزیآتش افزایش

 مدتطوالنی و سنگین هایبارش و هاسیل تاثیر تحت مساکن و هاباغ مزارع، تخریب

 افزایش واسطهبه ساحلی هایاکوسیستم و گیاهی پوشش امالک، معیشت، وکار،کسب تجارت، جمعیت، برای جدی تهدید
 اقلیمی حدی مخاطرات

 ساحلی شهرهای در باانرژی مرتبط صنایع و پتروشیمی صنایع بندرگاهی، امکانات تخریب

 سیستم فقدان علت )به رشت مثل شهرهای برای ویژهبه شدید هایسیل اثر بر شهری فاضالب هایسیستم تخریب
 مناسب( زهکشی

 جنگل سوزیآتش تاثیر تحت مساکن و هاباغ مزارع، تخریب

 فرسایش

 ایرودخانه و ساحلی فرسایش افزایش

 منطقه دارشیب هایدامنه در لغزشزمین افزایش

 خاک تخریب و شدید هایارشب

 وسیع هایلغزشزمین تاثیر تحت مساکن و هاباغ مزارع، تخریب

 آلودگی

 زیستمحیط در شهری فاضالب انتشار افزایش

 هوا آلودگی افزایش

 خزر دریای آلودگی میزان افزایش

 کشاورزی

 نباتی آفات مسمو رویهبی مصارف تاثیر تحت محلی هایاکوسیستم تخریب و پذیریآسیب

 مناطق از بسیاری در غذایی مواد تولید برای کشتقابل هایزمین حاصلخیزی دادن دست از

 ذرت و برنج مانند عمده محصوالت بازده کاهش

 رشد دوره طول نتیجه، در و خاتمه و شروع زمان تغییر

 دما تغییر علت به گیاهان دهی دانه و زنیجوانه زمان تغییر

 نتیجه در و جو CO2 غلظت افزایش تاثیر تحت برنج دانه آمیلوز محتوای افزایش قبیل از غالت کیفیت و عملکرد تغییر
 معمولی شرایط به نسبت برنج هایدانه شدن ترمحکم

 شالیزارها دمایی تنش اثر بر برنج مزارع نابودی

 بارش کاهش و نظمیبی اثر بر برنج و چای تولید عملکرد کاهش
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 دما افزایش تاثیر تحت منطقه زراعی گیاهان رشد دوره ایشافز

 دمایی هایفرین نوسانات تاثیر تحت میوه کیفیت کاهش

 گازکربنیک افزایش اثر بر هاآن غذایی ارزش کاهش و گیاهی پروتئینی محصوالت در پروتئین میزان کاهش

 هاآن رشد مراحل تسریع و بهار اوایل و زمستان اواخر در دما افزایش اثر بر زیتون گلدهی فصل تحریک

 محصول برداشت نوسانات افزایش

 اراضی کاربری

 باقیمانده مناطق شدن تکهتکه و زیستمحیط نخوردهدست محدودهای کاهش طورکلیبه و زمین کاربری و پوشش تغییر

 جنگلی مساحت کاهش و کشاورزی به جنگلی اراضی تبدیل و کاربری تغییر

 شور هایزمین میزان افزایش باعث خاک رطوبت تبخیر افزایش آن واسطهبه و دما افزایش و بارش کاهش

 دریا شورآب نفوذ تاثیر تحت هاجنگل و برنج مزارع رفتن بین از

 هزینه افزایش

 آمدن باال تاثیر تحت بندری هایشهر هایزیرساخت و آبی هایسازه نگهداری و تعمیر هایهزینه افزایش و تخریب
 فرسایش از حاصل رسوبات افزایش نیز و ساحلی هایطوفان تشدید دریا، آب سطح

 مناطق این به روستایی مناطق از مهاجرت تشدید علت به فقیرنشین مناطق در شهری اولیه خدمات کاهش

 هاکارخانه سرمایشی هایسیستم و برق آب، نیاز از ناشی مشکالت

 آب

 آب برای بیشتر تقاضای و اساسی نیازهای برای فرادا دسترس در آب کاهش

 خانگی مصارف برای دسترس در شیرین آب کیفیت کاهش

 مصرفی آب کیفیت تهدید و شیرین هایآب با شور هایآب تداخل

 زیرزمینی و سطحی هایآب آلودگی افزایش

 دریا

 دریا آب تراز تغییر

 آب چرخه و دریایی هایجریان رژیم تغییر

 ترقوی امواج وقوع فراوانی و شدت افزایش

 ساحلی امواج شدت و وقوع فراوانی در بیشتر نظمیبی

 دریا ...( ،PH شوری، دما،) اکولوژی تغییرات

 هامرداب و هاتاالب مانند ساحلی هایاکوسیستم مرگ و تغییر

 آبزیان

 اکسیژن و PH دریا، آب حرارت درجه در تغییرات واسطهبه مستقیم طوربه دریایی موجودات دیگر و هاماهی شدن متأثر
 سطوح

 سرمادوست ماهیان بخصوص آبزیان ومیرمرگ تشدید یا و عمر طول کاهش مهاجرت، امکان

 رواناب کاهش دلیل به گردند،می بر خزر دریای به واریزی رودهای به ریزیتخم برای که مهاجری ماهیان تعداد کاهش
 خزر دریای به ورودی هایرودخانه ورودی

 آب دمای افزایش به توجه با آبزیان ترسریع رشد

 دما افزایش دلیل به آال(قزل )ماهی سردآبی ماهیان تولید شدید کاهش

 هارودخانه رواناب کاهش آن تبعبه و بارش کاهش دلیل به آبی گرم ماهیان پرورش برای موردنیاز آب میزان کاهش

 مهاجم هایگونه ورود و دریایی سازگانبوم و ایهگون تنوع کاهش

 آفات

 به چشمگیر خسارت ایجاد و بارش میزان کاهش اثر بر کدوئیان پودری هایسفیدک نظیر هاییبیماری برخی افزایش
 باغی و زراعی محصوالت

 گازکربنیک افزایش اثر بر برنج محصول رقابتی قدرت کاهش نیز و مهاجم هرز هایعلف و آفات ها،بیماری افزایش

 هابیماری و آفات زادآوری و نسل ازدیاد طریق از زیتون هایبیماری و آفات از ناشی خسارت میزان افزایش

 نباتی آفات سموم مصرف افزایش

 خوارچوب آفات ویژهبه آفات حمله برای جنگلی هایدرختچه و درختان شدن مستعد

 دامداری
 دام خوراک و علوفه کاهش واسطهبه یپروردام وریبهره کاهش

 بزرگ هایدام به نسبت کوچک هایدام بیشتر پذیریآسیب

  زیستیمحیط

  زیستیمحیط بیشتر ناپایداری و طبیعی هایسیستم در آشفتگی ایجاد

 جانوری و گیاهی زیستی تنوع کاهش و تخریب

 دما تغییرات تاثیر تحت مختلف هایگونه پراکنش تغییر

 انسانی و جانوری گیاهی، هایگونه پذیریآسیب افزایش
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 جانوران مهاجرت نیز و زادوولد زمان خوردن هم به

 گیاهی و جانوری هایگونه زندگی چرخه یا طبیعی رفتار روند تغییر

 قبلی هسابق بدون و شدید دمایی تغییرات تاثیر تحت جدید شرایط با هاگونه سازگاری و انطباق توانایی کاهش

 حساس هایگونه پراکنش یا تحمل دامنه کاهش

 مرتع و جنگل

 ممرز( )مثل سایه از شدن خارج دلیل به پسندسایه هایگونه رفتن بین از درنتیجه و جنگل از برداریبهره افزایش

 پرندگان کاهش یا مهاجرت رنتیجهد جنگلی امراض و آفات افزایش

 درپیپی هایسالیخشک اثر بر هاآن نابودی و وژیکیفیزیول ازنظر هاجنگل شدن ضعیف

 وحشی حیوانات زنجیره زادوولد کاهش آن واسطهبه و مراتع در بارش کاهش با مراتع گیاهی پوشش شدن فقیر
 مراتع این از کنندهتغذیه

 هوا دمای افزایش تاثیر تحت بلوط و راش نابودی درنهایت و خشکیدگی برگ، سوختگی

 ویرانگر هایسیل اثر بر درختان نابودی و خفگی

 شدید بادهای افزایش اثر بر درختان شکستن

 کشاورزی و ماهیگیری مثل مشاغلی تضعیف دلیل به چوب قاچاق افزایش

 هیرکانی درختان اطراف در زاییبیابان و شمال هایجنگل در بلوطشاه و شمشاد مثل هاییگونه گروهی شدن خشک

 دمایی هایفرین در تغییر واسطهبه دریایی هایپشتالک و خزندگان در انقراض درنهایت و جنسیتی تعادل خوردن برهم حیوانات

 هابیماری

 دما رفتن باال تاثیر تحت تنفسی و قلبی هایبیماری افزایش

 خود از مراقبت در نسبی ناتوانی و کوچک جثه دلیل به کودکان بیشتر پذیریآسیب

 کودکان مزمن بیماری ترینشایع عنوانبه آسم از ناشی ومیرمرگ افزایش

 هاسبزی به کمتر دسترسی دلیل به قلبی هایبیماری به افراد بیشتر ابتالی

 گیاهی و جانوری انسانی، جوامع در گرمازدگی افزایش

 دما افزایش یرتاث تحت واگیر، هایبیماری و آب آلودگی افزایش ها،بیماری ناقل موذی حشرات افزایش

 غذایی امنیت

 غذایی مواد قیمت افزایش

 غذایی مواد کیفیت کاهش و غذایی امنیت عدم اثر بر سوءتغذیه افزایش امکان

 هستند مهم انسان تغذیه برای که برنج هایدانه در روی و آهن میزان آمدن پایین

 CO2 و دما افزایش تاثیر تحت دانه پروتئین میزان کاهش

 محلی غذایی مواد آوردن دست به برای ماهیگیری و ماهی بر متکی جوامع دیدن صدمه و شدن رمتضر

 غذایی مواد به دسترسی و قیمت ثباتیبی درنتیجه، و منابع کاهش از ناشی غذایی امنیت کاهش

 فقر و درآمد

 روستایی نواحی شدن فقیرتر و درپیپی احتمالی هایسالیخشک افزایش علت به فقر شدن دارترریشه

 اقتصادی فقر گسترش واسطهبه فرهنگی فقر افزایش

 جامعه پایین و متوسط طبقات برای زندگی کیفیت شدن تروخیم

 مناطق فقیرترین عنوانبه روستاها بر بیشتر هایزیان تحمیل

 ... و چوبی هایسوخت ماهی، قبیل از ساکنین درآمد کسب منابع کاهش

 شهرها به روستائیان مهاجرت افزایش

 برخانوارها انرژی مصرف مازاد هایهزینه تحمیل

 اجتماعی و اقتصادی فقر از ناشی جنایت و جرم افزایش

 گردشگری

 دسترس در آب میزان به توجه با باالتر رطوبتی قابلیت و دما افزایش اثر بر فرسوده بافت و تاریخی آثار ترسریع تخریب

 جهانی میراث هایسایت در طبیعی و نگیفره میراث ارزش تنزل

 محلی جامعه اقتصادی هایفرصت رفتن دست از و گردشگری مقاصد جذابیت کاهش

 گردشگری نادرست مدیریت با گردشگری هایسایت بر وهواییآب منفی اثرات تشدید

 گردشگری جاذبه عنوانبه هاآن موقعیت افتادن خطر به و جهانی میراث هایسایت اعتبار و اصالت تهدید
 

 انتخابی کدگذاری

 بخش، انسجام فرایندی طی انتخابی کدگذاری مرحله در
 حاضر پژوهش در شوند.می انتخاب اصلی یا ایهسته هایمقوله

 مقوله 1 گسترده، هایمقوله ها،مقوله از حاصل نتایج تحلیل با
 اقلیمی، عناصر به مربوط پذیرتاثیر عوامل شامل ایهسته

 ها،بیماری زیرزمینی، و سطحی هایآب کشاورزی، اطرات،مخ
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 است. مشخص (0) شماره جدول در که شد نمایان اجتماعی و اقتصادی و زیستیمحیط
 

 انتخابی کدگذاری در هامقوله نمود :(3) جدول
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 هایمقوله
 گسترده

 و اقتصادی
 اجتماعی

 هابیماری  زیستیمحیط
 سطحی هایآب
 زیرزمینی و

 اقلیمی عناصر مخاطرات کشاورزی
 هایمقوله

 ایهسته
 

 تحقیق داستان سیر خط بر مروری
 مختلف هایجنبه که مسائلی ترینمهم از یکی خیرا هایسال در

 پدیده است؛ داده قرار تاثیر تحت را زیستمحیط و انسانی زندگی
 انسانی نادرست هایفعالیت از ناشی خود که است اقلیم تغییر
 و بوده عوامل از بسیاری معلول خود پدیده این گردد.می تلقی

 تاثیر زیستیطمح و انسان از مختلفی هایجنبه بر همچنین
 مختلف نواحی در اقلیمی تغییرات گذاریتاثیر بالطبع .گذاردمی

 خود، جغرافیایی موقعیت به توجه با گیالن استان است. متفاوت
 اساس این بر بود. خواهد شاهد اقلیم تغییر از را مختلفی اتتاثیر

 صورت در که پردازدمی شرایطی بررسی به حاضر پژوهش در
 برای الزم آمادگی داشتن جهت مناسب ریزیامهبرن به توجه عدم

 به توجه با- وهواییآب تغییرات با سازگاری یا و مقابله
 در -اقلیم تغییر دول بین هیئت سوی از شده منتشر سناریوهای

 دریافت برای داد. خواهد رخ ساحلی مناطق در آتی هایدوره
 تغییر از رپذیتاثیر عوامل ابتدا که بود الزم موضوع این به پاسخی

 نظری مطالعات اساس بر شود. شناسایی گیالن استان در اقلیم
 زیستمحیط در اقلیم تغییر از مختلفی هایجنبه که شد بیان
 از تحقیق این اصلی پرسش روازاین پذیرند.می تاثیر

 تغییر از ناشی منفی اثرات ترینمهم که بود این شوندگانپرسش
 1 استخراج ها،پاسخ تحلیل تیجهن چیست؟ گیالن استان در اقلیم
 اقلیمی، عناصر به مربوط گذارتاثیر عوامل شامل ایهسته مقوله

 ها،بیماری زیرزمینی، و سطحی هایآب کشاورزی، مخاطرات،
 نظر به بیندراین است. اجتماعی و اقتصادی و زیستیمحیط

 زیستیمحیط و کشاورزی اقلیمی، عناصر مقوله سه رسدمی
 علی شرایط از باشد. داشته عوامل سایر به نسبت یبیشتر اهمیت

 استفاده به مربوط گذارتاثیر عوامل الگوواره مدل آورنده وجود به
 تخریب و ازن تخریب زمین، کاربری فسیلی، هایسوخت از

 نمود. اشاره غیره و هاجنگل
 

 پژوهش کانونی مدل طراحی و نهایی مرحله

 که است مرکزی بندیهطبق مدل، طراحی مرحله در گام نخستین
 به توجه با حاضر پژوهش در دهد.می نشان را تحقیق مایه درون

 هایکدگذاری جریان در ایهسته و گسترده هایمقوله مفاهیم؛
 (0) شکل مدل، نظری قضایای ساخت و انتخابی و محوری باز،
 .شد طراحی پژوهش کانونی مدل عنوانبه

 

 
 

 پژوهش کانونی مدل :(3) شکل
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 گیریتیجهن
 -سیاسی حتی و علمی مباحث ترینشایع از اقلیم تغییر امروزه

 به عمدتاً را اقلیم تغییر بایستی اگرچه است. جهان اجتماعی
 بیشتر توجه مورد امروزه آنچه اما داد؛ نسبت طبیعی عوامل

 طی تغییرات این روند شتاب دارد، قرار حوزه این محققین
 تحت آن از که است انسانی تفعالی تاثیر تحت اخیر هایدهه

 و شناسایی بین،دراین شود.می یاد «جهانی گرمایش» عنوان
 منظوربه جغرافیایی، مختلف مناطق در اقلیم تغییر اثرات ارزیابی
 برای خاکی، کره این سراسر در آن مختلف اثرات پازل تکمیل
 زمینه، این در فعال المللیبین و ملی نهادهای و هاسازمان
 دارد. فراوانی اهمیت
 و سازگاری راهکارهای ارایه مطالعات، گونهاین سایه در چراکه
 خواهد ممکن آتی، هایدوره در آن احتمالی بارزیان اثرات کاهش

 در اقلیم تغییر اثرات است شده سعی پژوهش این در بنابراین شد؛
 مربوطه هایحوزه متخصصین نظرات از استفاده با گیالن استان
 نشان نتایج گیرد. قرار کیفی وتحلیلتجزیه مورد و آوریجمع
 است: بوده زیر موارد بر اقلیم تغییر تاثیر بیشترین که دهدمی

 همکاران و گارن تحقیق در که مخاطرات (2 اقلیمی، عناصر (1
 و گارن تحقیق نتایج از است. شدهپرداخته آن به نیز (2312)

 حدود در اینکه به وجهت با که نمود ذکر توانیم (2312) همکاران
 ساحلی نواحی در استرالیا مختلف مناطق مردم از درصد 01

 و اقلیم تغییر از ناشی مستقیم خطرات مقابل در دارند، سکونت
 ارزیابی منظور بدین پذیرترند.آسیب دریاها آب سطح آمدن باال

 طریق از وهوایی،آب تغییرات مقابل در سازگاری پیشرفت
 متخصصین از مرکب نفری 21 گروه یک بر تمرکز با و مصاحبه

 گرفت. صورت منتخب، نمایندگان و کارشناسان محلی، دولت
 سمت به خوبیبه مناطق از برخی داد، نشان بررسی این نتایج

 کهدرحالی هستند، جریان در اقلیم تغییر با انطباق هایاستراتژی
 ینا در اقدامی هنوز موجود، فشارهای علیرغم موارد، بقیه در

 تحقیق راستای در که (کشاورزی0 است. نگرفته صورت زمینه
 تئوری روش ،هاآن مطالعه در است. (1010) زمانی و خالخیلی

 مدل، ارایه و هاداده تحلیل و آوریجمع راهنمای عنوانبه بنیانی
 روستای دو در که مطالعه این نتایج گرفت. قرار مورداستفاده

 مفاهیم، قالب در کدگذاری ندفرای در درآمد، اجرا به نمونه
 پارادایمی مدل اساس بر پایان، در شد. بندیطبقه و استخراج
 یارتقا برای پیشنهاداتی اقلیمی، تغییرات با کشاورزان سازگاری

 و سطحی هایآب (2 .شد ارایه اقلیم تغییر با آنان انطباق
 و اقتصادی (1 و زیستیمحیط (2 ها،بیماری (1 زیرزمینی،
 با رابطه در (2311) اندریسن تحقیق با تطابق در که اجتماعی

 ماهیگیران کشاورزان، منظر از موجود هایظرفیت و هاپاسخ ارایه
 فوق تحقیق نتایج است. بنگالدش روستایی مناطق کارگران و

 مسئله بنگالدش، یانروستای برای اقلیم تغییر که داد نشان
 مشکالت با بلهمقا برای تالش در هاآن چراکه نیست. جدیدی
 بعد عنوانبه نیز اقلیم تغییر از ناشی اثرات و هستند موجود

 مسائل، این به بخشیدن سرعت در مشکالت این از جدیدی
 خصوص، و دولتی بخش توجه عدم دلیل به لذا کند.می ایفا نقش
 ندارند. آن با رویارویی برای استراتژی هیچ

 خواهد تاثیر مردم زندگی بر مستقیماً موارد این از بسیاری 
 داون ،(2312) همکاران و گارن مطالعات در اتتاثیر این گذاشت.
 و خالخیلی و (2311) اندریسن (،2312) لیو ،(2312) نلسون
 داون تحقیق نتایج گرفت. قرار تأکید مورد نیز (1010) زمانی

 ریزیبرنامه در شاغل متخصصان که داد نشان (2312) نلسون
 بزرگ، هایدریاچه منطقه در طبیعی ابعمن مدیریت و اجتماعی

 در اقلیم با سازگاری زمینه در مشابهی آموزش و اطالعات به نیاز
 ارتقاء به نیاز زمینه، این در نگرانی ترینمهم .دارند ساحلی جوامع
 اطالعات به دسترسی نیز و مختلف سطوح در هماهنگی سطح
 مدیریت نیز و وهواآب محلی تغییرات به رسیدگی جهت محلی
 نشان (2312) لیو تحقیق نتایج همچنین .بود آب کیفی و کمی

 استدالل با را خود اعتقادات یا استدالل عمدتاً افراد اغلب که داد
 که دادند؛ ارایه مخالف هایدیدگاه با مواجهه در ضعیف علمی
 و مذهبی اعتقادات شخصی، عالیق قبیل از عواملی البته

 این در آنچه داشتند. نقش وصخص این در نیز فردی مطالعات
 با شناختی تحقیقات ارتباط ایجاد نحوه دارد، اهمیت زمینه

 در ویژهبه آموزان، دانش یادگیری ترویج برای علوم آموزش
 .است وهواییآب تغییرات مانند علمی پیچیده مسائل مواجهه

 انجام نیازمند پدیده، این مخرب اثرات کاهش و پیشگیری
 استانداردهای اساس بر سازگاری راهکارهای ارایه و مطالعات
 حرکت و اقلیم تغییر دول بین هیئت قبیل از المللیبین نهادهای

 تغییر برای متحد ملل سازمان چهارچوب کنوانسیون راستای در
 21 در شدن االجراالزم از بعد مذکور، چهارچوب است. اقلیم

 هایگاز کنترل برای هاییفعالیت مجموعه شامل 1112 مارس
 سامانه در خطرناک مداخالت از ممانعت جهت جو ایگلخانه
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 پیگیری به (1)(COPs) اعضا ساالنه هایاجالس طی اقلیم،
 11 برنامه سه مثال، برای .پردازدمی کنوانسیون این مصوبات

 2311 سال در روپیش اندازچشم ترسیم منظوربه ساله
 بچهارچو سانحه، ریسک کاهش برای سندی چهارچوب»

 متحد ملل سازمان چهارچوب پایدار، توسعه برای آموزش جهانی
 دیگر از هاست.اجالس این نتایج از ،«اقلیمی تغییرات برای

 به مالی و فنی هایکمک انتقال اقلیم، تغییر کنوانسیون اهداف
 ... و کربن تجارت اشکال تحت یافتهتوسعه کمتر کشورهای

 در مؤثر راهبردی اسناد عنوانبه تواندمی مذکور موارد است.
 گیرند. قرار مورداستفاده موردمطالعه، منطقه

 اعمال شد، اشاره نیز کانونی مدل در آنچه به توجه با پایان در
 و سازگاری سازیظرفیت قبیل از سازگاری هایاستراتژی

 اندریسن (،2312) همکاران و گارن مطالعه در که پذیریانعطاف
 ،است شده تأکید آن روی بر نیز (2312) نلسون داون و (2311)

 و متنوع هایبخش و مرتبط هایدستگاه همگرایی و مشارکت
 تنوع کشاورزی، و آب صنعت، انرژی، همانند) موضوع درگیر

 که ... و المللیبین مالی هایکمک جلب راستای در ...( و زیستی
 استفاده منظوربه ،است (2311) اندریسن هاییافته با مطابق

 که نابومی آموزش نیز و (2)نهادمردم هایسازمان ظرفیت از مؤثر
 است، شده اشاره آن به نیز (2312) نلسون داون تحقیق در

 برای اجراقابل شاخص هایفعالیت از باشد. راهگشا تواندمی
 کرد: اشاره زیر موارد به توانمی زمینه این در گیالن استان
 هایزمین گیریزپسبا و هاجنگل احیای برای ریزیبرنامه •

 .جنگلی شدهتصرف

 آلودگی کاهش و زباله انواع تفکیک خصوص در ریزیبرنامه •
 دریای به منتهی اصلی هایرودخانه ویژهبه زیستیمحیط
 خزر.

 کارگیریبه و زمین از استفاده زمینه در کشاورزان آموزش •
 کاهش راستای در رشد کودهای و نباتی آفات سموم

 ورزی.کشا اراضی مسمومیت

 مقابل در انسانی یسکونتگاها آوریتاب افزایش مطالعات •
 اقلیمی. جوی بالیای

 

 هایادداشت
1. The Intergovernmental Panel on Climate 

Change (IPCC) 

2. The United Nationals Framework 

Convention on Climate Change (UNFCCC) 

3. Grounded theory 

4. Total Methodology 

5. Conference of Parties (COPs) 

6. Non-governmental Organizations (NGOs) 
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