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چکیده
هدف از این پژوهش سنجش نگرش مدیران هتلها در مقصد گردشگری رامسر به اقدامات
وهواواولویتبندیایناقداماتاست.اینپژوهشکاربردی


سازگاریدربرابرتغییراتآب
کاهشی ـ
استوبه  روشتوصیفیانجامشدهاست.جامعةآماریدربردارندةتمامیمدیرانعالیاماکناقامتی
است و حجم نمونة با روش نمونهگیری دردسترس  384نفر محاسبه شده است .دادها ازطریق
نامهبهصورتصوریوپایاییآنباروشآلفایکرونباخ


آوریشدهورواییپرسش

نامهجمع

پرسش
هابانرماف ارSPSS24تحلیلشدهاست.بنابرنتایجپژوهش،مدیراناماکن


تأییدشدهوداده
()0/879
وتأسیساتاقامتیمقصدگردشگریرامسرفقطدربارةاقداماتکاهشیدرخصوصتغییراتآبوهوا

دیدگاه مثبت دارند .از نظر مدیران ،اولویت بهترتیب با اقدامات کاهشی و سپس اقدامات سازگاری
بهرهوری
است.همچنیندراقداماتکاهشیاولویتاجراباعامل«استفادة منطقی از انرژی و بهبود  
هتلها»است .
انرژیدر 

واژههای کلیدی :صنعت هتلداری ،تغییر آبوهوا ،اقدامات کاهشی ،اقدامات سازگاری ،مقصد
گردشگریرامسر .

1ـنویسندهمسئول:استادآبوهواشناسی،دانشکدهجغرافیا،دانشگاهتهران(.)hmmohammadi@ut.ac.ir
2ـمدرسمدیریتگردشگری،دانشکدهمیراثفرهنگی،صنایعدستیوگردشگری،دانشگاهمازندران.
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مقدمه
عالوهبر صرفهجویی در مصرف انرژی و حفظ محیطزیست ،با
آینده متعلق به هتلدارانی است که  ،
زیستگاههای طبیعیسازگار باشند .هتلیراتصور کنیدکه نفس بکشد ،انرژیو قدرت تولید کند،

برایخنکشدن از باد استفادهکند،انرژیرااز نور خورشید دریافت کند ،آب باران را از استخرهای

هتلها ،که از
سقفهای سب پوشیده شده باشد .اینگونه  
جمعآوری و بازیافت کند و با  
زیرزمینی  
طبیعتالهاممیگیرند،آرمانماوآیندگانهستند .
وهوابهوجودآمدهاست

دردهةاخیر،عالقةوافریبهبررسیمسا لمربوطبهگردشگریوتغییرآب
گردشگری،باانتشارجهانیگازدیاکسیدکربن(،)CO2حدود5درصد( Michailidou

(.)Weir, 2017
 )et al., 2016در پدیدة تغییرات آبوهوا تأثیر داشته است .رویکرد تحقیقات مربوط به هتلداری و
گلخانهایبودهاست( Coles et al.,

آبوهواییعمدتاًمبتنیبرکاهشوتثبیتانتشارگازهای
تغییرات 
گازهایگلخانهایتا90درصدکاهشیابدو

بخشهتلداریبایدتاسال2030می انانتشار

.)2014در
شفافسازیشود( .)Smith, 2018
حجمانتشارگازدرهتلبایداندازهگیریشودوتأثیراتآن 

توانگفتکهآبوهواعامل


طورکلیمی

وهوااست.به
هتلداریبخش اقتصادیِبسیارحساسبهآب

داریاست.مشارکتبخشهتلداریدرزمینة مدیریتکاهشتغییرات

یامانعیبرایفعالیتهایهتل

اقلیمیوسازگاریباآناهمیتدارد(.)Michailidou et al., 2016اماهتلدارانیاهنوزهیچتغییریرا
شدهاند و مایل به تغییر رویة خود نیستند .شهرستان رامسر یکی از
لحاظ نکردهاند یا کمتر نگران  
علتشرایطجغرافیاییوحاکمیتاقتصادگردشگریوهتلداریبرآن،بیشتردر

مقاصدیاستکه،به
معرض تأثیرات تغییر آبوهوایی قرار دارد .ازاینرو ،کاربست راهبردهای کاهشی و سازگاری در برابر
راهگشاخواهدبود.قبل
فرصتها 

حداکثررساندن 

حداقلرساندنخطراتوبه

تغییراتآبوهوابرایبه

ازهرچی ،بایداصلوجودتغییراتاقلیمیدرمقصدگردشگریرامسرتأییدشود .
با توجه به شرایط کلی ایران ازنظر تشدید تغییرات آبوهوایی در زمان حال و آینده ،بهویژه
قیهباشیوهمکاران)1397،ورونداف ایشیدمایایراندرمقایسه
آبی(رضایان 


روییباتنشکم

روبه
بامیانگینجهانی(مسعودیانوهمکاران،)1396،مقصدگردشگریرامسرنی دستخوشتغییرات
آبوهواییبودهوخواهدبود.حیدریوشاهکویی()1397بابررسیاحتمالوقو دورههایخشکو

تردرمازندران،بااستفادهاززنجیرةمارکف،بهایننتیجهرسیدندکهاستانمازندرانتاسال2020
سالیوسیلروبهروخواهد


سالهباکاهشبارش،خشک

سالیخواهدداشتوهر

بهخشک

روندیرو
بود .پژوهشهای داخلی رخداد تغییر اقلیم در این مقصد را بهصورت اف ایش دما و کاهش بارش
ونهسیاستگذاریدرآیندهضروری

ارزیابیکردهاند.بررسیتغییراتاقلیمیدراینمنطقهبرایهرگ

)،بابهکارگیریالگوهایگردش

نظرمیرسد(روردهوهمکاران.)1397،الوانکاروهمکاران(1395


به
عمومیجوّ(ازمعتبرتریناب ارپیشبینیبارش)وLARS-WGبرایری مقیاسنمایی،دریافتندکهدر
رامسر پدیدة خشکسالی و کاهش بارش وجود دارد .بنابر تحقیقات پیرنیا و همکاران ( ،)1394با
اف ایشچشمگیردما،بارندگیدررامسرکاهشیافتهاست.احمدیورادمنش(،)1393دربررسی
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ایستگاهسینوپتیکرامسر،رونداف ایشیدمارامشاهدهنمودندومی انرشددمارادرپنجاهسال
گذشته ،با توجه به شیب سن 1/35 ،درجة سانتیگراد برای این شهر محاسبه کردند .اذعانی و
همکاران( ،)1389دربررسیعواملتغییراقلیمدررامسر ،دریافتندکهدمایمیانگینساالنهدارای
بهوضوحمشاهده
روندمعنیداراف ایشیاستواف ایشدرجةحرارتدررامسر،درطینیمقرناخیر ،

سازیشدة بارش و
الگویهای  SDSMو  ،CGCM3مقادیر شبیه 

میشود .همچنین ،با کالیبراسیون 

دمای میانگین پیشبینی ش د که حکایت از اف ایش دمای میانگین و کاهش می ان بارش برای
دورههای زمانی  50 ،45 ،30و 90ساله داشت .جهانبخش و همکاران ( ،)1389در مدلسازی

طورکلینوساناتتغییراتشاخصهایاقلیمیدرغرب

پارامترهایتغییراقلیمدراستانمازندران 
،به
مازندرانرابیشترازشرقدانستندوبهطورخاصمی اندرجةحرارتساالنةرامسررادارایروندی

درجةسانتیگراد)ومی انتغییراتمیانگینرطوبتنسبیساالنهرادارای

صعودی(بامیانگین 0/07
روندکاهشی(تقریباً12درصد)گ ارشکردند .
باتوجهبهتأییدتغییراتاقلیمیکنونیدررامسرونی بیمتداومآندرآینده،نگرانیهادراین
زمینهاف ایشیافتهاست.تالشبرایشناسایینگرشهتلدارانوالگوهایذهنیآناندربارةتغییرات
اقلیمی کاربستهای الزم برای مدیریت پساتغییر را فراهم خواهد کرد .تجربه و ادراك افراد از
هایگردشگریوهتلداریمتفاوتاست؛بنابراین،پرداختن


هایمتغیرهایاقلیمیدرفعالیت

شوك
بهمقولةنگرشبهاقداماتکاهشیوسازگاریباتغییراقلیمکنونیوآتیدرهرمقصدگردشگری
خاص اهمیت خواهد داشت .این موضو نی  ،بهمن لة اهداف اصلی این پژوهش قرار گرفته و این
سؤاالتدرادامهارا همیشود :
 . 1نگرش مدیران اماکن اقامتی مقصد رامسر دربارة اجرای اقدامات کاهشی ـ سازگاری در برابر
تغییراتآبوهواچگونهاست؟

 . 2از دیدگاه مدیران اماکن اقامتی مقصد رامسر ،اولویت اقدامات کاهشی ـ سازگاری در برابر
تغییراتآبوهوادرچیست؟

مطرحمیشود :

بهمنظورپاسخبهسؤالنخست،فرضیة1ودرپاسخبهسؤالدومفرضیة2

فرضیة:1مدیراناماکناقامتیمقصدرامسر،دربارة اجرایاقداماتکاهشی ـ سازگاریدربرابر
تغییراتآبوهوانگرشمثبتیدارند .

راناماکناقامتیمقصدرامسر،اقداماتدربرابرتغییراتآبوهوادارای

فرضیة:2ازدیدگاهمدی
اولویتهایمتفاوتیاست .


مروری بر ادبیات موضوع
تغییر آبوهوا و گردشگری 

فعاالن گردشگری ،همراستا با سایر گروهها ،موظفاند اقدامات مقابله با تغییر آبوهوا (کاهشی و
افوبرنامةملی،سیاستگذاریوصنعتاعمالکنند( Thomas and

سازگاری)رادرمحدودةاهد
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.) Vanel, 2008هردوجنبه(اقداماتکاهشیوسازگاری)مستل متغییراتاساسیدرنظامتولیدو
بهرهوری گردشگری است ( .)Scott et al., 2007آگاهی از مخاطرات و ارزیابی آنها به درك بهتر

وحمایتازسیاستهایمقابلهکمکخواهدکرد( .)Jones, 2001

مسئلةتغییرآبوهوا

پژوهشهای صورتگرفته دربارة تغییر آبوهوا و گردشگری غالباً بر تأثیرات تغییر آبوهوا در

وهوا،پرداختهاند.البته،


مقابلآن،تأثیراتگردشگریبرآب
گردشگریمتمرک شدهاندوکمتربهوجه
به عقیدة بسیاری از صاحبنظران ،اثرپذیری گردشگری بهمراتب بیشتر از اثرگذاری آن است.
گردشگری و تغییر آبوهوا بهمثابة خیابانی دوطرفه درنظر گرفته شده است؛ آبوهوا گردشگری را
وهواتأثیرمیگذارد( .)Patterson et al., 2006


دهدوگردشگریبرآب

تحتتأثیرقرارمی
چندین رویکرد در مطالعة ارتباط میان تغییرات آبوهوا و گردشگری وجود دارد .اولین رویکرد
شاخصهای اقلیمی گردشگری است که بهمنظور

تمرک بر اندازهگیری جذابیت مقصد بر مبنای 
بهکار میرود ( Pintassilgo et al.,
آبوهوایی  
رقابتپذیری کشورهای تحت تغییرات  
ارزیابی می ان  
 .)2016رویکرد دوم استفادهازالگوهای آماری برایبررسی رفتارهایگردشگرانمبتنیبر متغیرهای
اقلیمی است ،برای مثال اندازهگیری رابطة بین درجة حرارت و توزیع جغرافیایی گردشگران
(.) Rossello and Santana, 2014رویکردسوم،کهاینپژوهشبرآنتأکیددارد،بررسیاقداماتو
هایگوناگونمقصدگردشگریوعرضهکنندگاندربرابرتغییرات


یانطباقوکاهشیبخش
سیاستها

اقلیمیاست( Michailidou et al., 2016; Coles et al., 2015; Coles et al., 2014; Coles et al.,
 .)2013; Kajan and Saarinen, 2013; Dwyer et al., 2010
بالقوةسازگاریرابرایتفریحگاههایاسکیبررسیکردند.

اسکاتومکبویلطیفیازراهبردهای

مهم ترینایناقداماتاستفادهازاب ارهایفنّاوریبودهاست(.)Scott and McBoyle, 2007آماندسن

سیاستهایکاهشی و سازگاری راازطریق

ذینفعان گردشگریرابررسیکردندتا 
وهمکاران تمایل  
نظرسنجی دربارة جوامع محلی اجرا کنند ( .)Amundsen et al., 2010جوپ و همکاران الگویی را
مرحلهای ،ابتدا

برایاقداماتسازگاریمقصدهادربرابرتغییراتآبوهواییارا هدادند.اینالگوی دو 

انعطافپذیریمقصدباتعریفاج ایسیستمگردشگری،ارزیابیخطرات

آسیبپذیریو

شاملارزیابی
فرصتها و سپس تعیین ظرفیت سازگاری مقصد میشود و مرحلة دوم تمرک بر اف ایش

و
انعطافپذیری ،مقاومت و آمادگی مقصد با هدف اف ایش توانایی آن در جذب تغییراتو کاهش تعداد

میگذارند و آمادة استفاده از
تأثیرات است ( )Jopp et al., 2010که احتماالً در گردشگری تأثیر  
میآیند(.)Pang et al., 2013کلوزوشیگنر،دربررسیاقداماتکاهشی
بهوجود 
فرصتهاییاستکه 

تغییر آبوهوا در بخش هتلداری ،عضویت در شبکة هتلداران را بررسی کردند و به این نتیجه
اقداماتکاهشیتغییرآبوهوانیستو

رسیدندکهاینعضویتعاملیبرایتالشبیشتربرایانجام 
هاومسیرتبادلوابقایدانشدرمیانهتلدارانباشد( Coles


اساسماهیتشبکه

ممکناستبر
 .)and Zschiegner, 2011محققان با بررسی سیاست انطباق به این نتیجه دست یافتند که اگر
انعطافپذیریآنتقویتخواهدشد

وهوادرهتلداریوجودداشتهباشد،

سیاستهایصریحتغییر 
آب

سیاستهاو

(.)Klint et al., 2011مطالعهدرزمینةارزیابی تخصصی و دقیق کارایی اب ارهای خاص 
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آنهابرایایجادتغییررفتاردربخش
مناسببودن 

اقداماتدربرابرتغییراتاقلیمی،بهلحاظتواناییو
اینرو ،سیاستهای آینده باید بر تسهیل عملی تمرک 
هتلداری[ ،محدود بوده است .از 
گردشگری ] 
بهوضوحبهتغییروضعیتگردشگریکمککنند(.)Coles et al., 2013محققاندیگر
داشتهباشندو 
ذینفعان گردشگری را در فصول زمستان و تابستان بررسی کردند
ادراکات تغییرات اقلیمی و واکنش  
( .)Morrison and Pickering, 2013; Hopkins, 2014ماتاشی و همکاران در مطالعة خود به این
نتیجهرسیدندکهذینفعاندرغلبهبرموانعاجرایاقداماتسازگاریاحتمالیبهاطالعاتوارتباطات

).درحوزةهتلداری،برخیازارا هدهندگانخدماتدربارة

بیشترینیازدارند(Matasci et al., 2014
اقدامات کاهشی و سازگاری مربوط به تغییرات اقلیمی نظری مثبت داشته و اقداماتی را در پیش
میشدند،کمکبیشتریبرایکاهشانتشارگازهایگلخانهایو
بهطورمناسبتشویق 
گرفتهاندواگر 

انجاممیدادند(.)Cloes et al., 2014پیتروایجگالراقداماتکاهشیتغییر

تثبیتتغییراتاقلیمیآن
یراشاملبهبودکاراییعملیاتیوانرژیهواپیما،استفادهازسوختهای

وهوادرحملونقلهوای


آب
هایمرتبطمیدانند( Peeters and Eijgelaar,

جایگ ین،خریدحقانتشارکربنوبهکارگیریفنّاوری
).زپلوبومونتبابررسیبحثتغییرآبوهواو گردشگریپایدارمبتنیبراقدامات کاهشی

2014
تریناقدامکاهشیکاهشاستفادهازانرژیومهمتریناقدامسازگاری


کربندریافتندکهمهم
انتشار
استفادهازانرژیتجدیدپذیرومتعادلسازیکربناست (.)Zeppel and Beaumont, 2014کلوز و

همکارانشدرتحقیقینقش عمرساختمانهتلها(تشویقیاممانعت) دراجرایاقدامات مقابلهو
کاهشتغییرآب وهوارابررسیکردندوهیچتفاوتیرانیافتند(.)Coles et al., 2015میچایلیدوو

اساستحلیلتصمیمگیریچندمعیاره،اقدامات سازکاریو کاهشیاعمالشدهازبخش


همکاران،بر
هتلداریراارزیابیکردهودریافتندکهاستفادهازنرخانرژی،بهبودکاراییانرژی،ومدیریت/ذخیرة

منابعآبیبایددراولویتباشد(.)Michailidou et al., 2016لیووهمکاراناقداماتکاهشیانتشار
کربندربخشحملونقلگردشگریرامطالعهکردندودریافتندکهحتیاِعمالسیاستهایتشویق

ونقلکم/بیکربننی درکاهشانتشارکاهشکربننقش


بهسفرهایداخلیواستفادهازوسایلحمل
ندارد( .)Luo et al., 2018

اقدامات کاهشی
نگریستهمیشود ( Coles et al.,

بهمثابة یکی از ب رگترین موارد شکست بازار 
بهتغییرات اقلیمی  
آبوهوا تهدیدی مهم برای محصوالت ارا هشدة مقاصد گردشگری است ( Weaver,
 .)2013تغییر  

آبوهوا
داراییهای محیطی مانند سواحل ،مناظر  ،

).خدماتهتلداری به کیفیت 

2011; Scott, 2011
میگیرد (.)Pickering, 2011
تحتتأثیر عوارض بالقوة تغییرات اقلیمی قرار  
و آب بستگی دارد که  
بایدسیاستهاواقداماتکاهندةعوارض بالقوة تغییرات اقلیمیرامدنظرقراردهند

هتلها 
ازاینرو  

سیاستهای کاهش یا

درحالحاضر بسیاری از هتلها درصدد تصویب 

(.)Leon and Arana, 2016
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فعالیتهایگردشگری،مانند«سیاستمقصدکربنخنثی»1،

گلخانهایناشیاز

جبرانانتشارگازهای
هتلها
).اقداماتوسیاستهایکاهشی ویژگی رقابتی  

هستند(Gossling and Schumacher, 2010
میبخشد.مدیریتتغییراتاقلیمیبرایهتلنیازبهارزیابیم ایاییداردکهگردشگرانپس
رابهبود 
از اجرای اقدامات پیشنهادی تجربه خواهندکرد(.)Song et al., 2012اقداماتکاهشیبرای بخش
سیستمهای انرژی

بهسمت 
هتلداری شامل بهکارگیری فنّاوریهای انرژی کارآمد و تغییر مسیر  

بلندمدتکاهشمیدهد،مصرفکربن
سوختهایپاكاستکهه ینههایانرژیرادر 

تجدیدپذیریا
آالیندههای هوای کمتری ایجاد

را در آینده محدود میکند ،انرژی با کیفیت باال تأمین میکند و 
میکند( .)Michailidou et al., 2016


اقدامات سازگاری

یافتهاند و عملکردهای
محیطزیست  

گردشگران ،طی دهة گذشته ،آگاهی بیشتری دربارة حفاظت از 
ازعواملاصلیدرانتخابآنهاست

کسبوکارهای گردشگری و کیفیت محیطیمقصد 
محیطزیستی  

مرگومیر
بهزیرساختهایساحلیوگردشگری ،

(.)Yaw, 2005اقداماتسازگاریسببآسیبکمتر
بهعالوه ،اگر اقدامات سازگاری صورت
کمتر ناشی از گرما و عدم کاهش تنو زیستی خواهد شد  .
نگیرد ،تأثیرات اجتماعی و اقتصادی مهمی در محیط خواهد گذاشت (.)Parry et al., 2009
هامیتوانندم یترقابتیخودراازطریقپاسخبهالگوهاینوین


اقداماتسازگاری،هتل
براین،با
عالوه 

مصرفکننده برای محصوالت یا خدمات  جدیدحفظکنندوارتقابخشند.همچنین،بااین

تقاضای 
طرحهای مدیریتیگردشگری
اقدامات،هتلهاازخطرات طبیعی ناشی از مواجهة مدیریت بحران در  

تأثیرینمیپذیرند.بنابراین،ه ینههایبازسازیوبیمه وجبران

کمتریمیپذیرندیاحتیهیچ

تأثیر
بهصورت منطقی کمتر از داراییهای طبیعی
خسارت را کاهش میدهند .کسبوکارهای گردشگری  
براین ،به مشتریان
عالوه 
میکنند  .
آنها کمک  
میکنند و به حفاظت از  
منطقهای (مثالً آب)استفاده  

خودرابهبودمیبخشند( .)Michailidou et al., 2016

میدهندوتصویربازار
خوداحساسامنیت 

روششناسی تحقیق
اینپژوهشباهدفکاربردیوبهروشتوصیفیواستباطیانجامشدهاست.جامعةآماریپژوهش
مدیرانعالیوعملیاتیهتلهاهستند.مراک اقامتیرسمیوهتلهایشهرستانرامسرکهدراین

پژوهش به آنها پرداخته شده ،مجموعه هتلهای پارسیان آزادی شامل هتلهای پارسیان (جدید،
هتلقدیمپارسیانومتلخ ر)وبامسب (چهارستاره)،هتلهایاشک،کوثر،ملکشاه،لیان،نیستان،
اسکان،کیمیاوکارن(سهستاره)وهتلهایترنج،رویایشیرینومهتاب(دوستاره)است.تعداد

نمونهبراساسفرمولمحاسبةحجمنمونهبرایجامعةآمارینامحدود(رابطة)1محاسبهشدهاست.

دراینفرمول:nحجمنمونه: Z،مقدارمتغیرنرمالواحداستانداردکهدرسطحاطمینان 95درصد
1- Carbon Neutral Destination Policy
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برابربا 1/96است:P،نسبتصفتموجوددرجامعهکهبرابربا 0/5قراردادهشدهتاحجمنمونهبه
حداکثرمقدارممکناف ایشیابد،و:dمقدارخطایمجازوبرابربا5درصداست(مؤمنی .)1387،
)𝑃𝑍 2 𝑃(1−
𝑑2

=𝑛

رابطة)1
دستآمدهاست.افرادنمونهباروشنمونهگیریدردسترس


نفربه
اینترتیب،حجمنمونه 384
به 

انتخاب شدهاند .جامعة آماری مدیران را  84/3درصد مرد و  16/7درصد زن تشکیل داده است.
بیشترینتعدادمدیران،یعنی  79/3درصد،درردةسنی 45تا 55سال قراردارند.همچنین12/6
متأهلاند 59/8.درصدازمدیرانبین 1تا3میلیونتومانو 40/2درصد

درصدمجردو 77/4درصد
دههای تحقیق از طریق پرسشنامه جمعآوری شده است.
 3تا 5میلیون تومان درآمد دارند .دا 
پرسشنامه دارای دو بخش سؤاالت عمومی ،مربوط به ویژگیهای جمعیتشناختی ،و سؤاالت

اختصاصی،مربوطبهمتغیراقداماتکاهشیبا3بُعدو18گویهومتغیراقداماتسازگاریبا5بُعدو
 16گویه ،است ( ،)Michailidou et al., 2016امتیازدهی به سؤاالت بر مبنای طیف لیکرت
بهمنظوربررسیروایی
=خیلیزیاد)  .

=خیلیکم=2،کم=3،متوسط=4،زیاد5،

پنجگ ینهایاست(1
محتوا،پرسش نامه دراختیار چندتنازاستادان گردشگریقرار گرفتهواطمینانحاصلشده که

نامهپیشآزمون


پرسش
ایسنجشپایایی،نمونةاولیهایشامل 30

پرسشنامهرواییالزمرادارد.بر

شدهومی انضریباعتمادباروشآلفایکرونباخ 0/879محاسبهشدهاست(جدول)1کهباتوجه
نامهدارد.دادههای


شدهنشانازقابلیتاعتمادبهپرسش

)مقداریافت
بهحداقلضریبپایایی(0/7
تحلیلدادههابابستة

ادهازآمارتوصیفیدستهبندیوتلخیصشدهاست.تج یهو

گردآوریشدهبااستف

نرماف اریSPSS24صورتپذیرفتهاست .

جدول  :1بررسی پایایی متغیرهای پژوهش (آلفای کرونباخ)
متغیر

ابعاد

آلفا

اقداماتاماکناقامتیمقصدگردشگری 

اقدامات
کاهشی 
 0/879
اقدامات
سازگاری 

استفادهازمنابعانرژیتجدیدپذیر 

آلفا

 0/876

هتلها   0/862
بهرهوریانرژیدر 
استفادةمنطقیازانرژیوبهبود 
تغییرنگرشگردشگران/ساکنانوتغییررفتارسفر 

 0/868

اقداماتدربرابرکمبودآب 

 0/869

اقداماتدربرابراف ایشآبسطحدریا 

 0/851

اقداماتمدیریتزمین 

 0/877

دسترفتنتنو زیستی
اقداماتدربرابراز 

 0/857

آبوهوایی 
اقداماتدربرابررخدادهایشدید 

 0/852

یافتهها
ابتدا متغیرهای تحقیق بررسی توصیفی میشود .همانطور که در جدول  2مشاهده میشود ،برای
هریکازابعادپژوهش،کمترینوبیشترین امتیاز،میانگینوانحرافمعیارارزیابیشدهاست.نمرة
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بُعد«استفادهازمنابعانرژیتجدیدپذیر»دربازة1تا5قرارگرفتهومی انمیانگینآن2/9استکه
دهداستفادهازمنابعانرژیتجدیدپذیردراینپژوهشدرحدمتوسطاست.بهطورخالصه


نشانمی
نمرةابعاددیگردرحدمتوسطقراردارد .

جدول  :2بررسی توصیفی ابعاد متغیرهای تحقیق
متغیر

کمترین

ابعاد

اقداماتکاهشی(  )Mاقداماتسازگاری( )A

استفادهازمنابعانرژیتجدیدپذیر( )M1

بیشترین

میانگین

انحراف معیار

1

5

 2/9212

 0/71774

بهرهوری
استفادة منطقی از انرژی و بهبود  
هتلها( )M2
انرژیدر 

 1/29

5

 2/8869

 0/66948

تغییر نگرش گردشگران /بازرگانان محلی/
گردشگرانوتغییررفتارسفر( )M3

1

 4/57

 2/7221

 0/74126

دربرابرکمبودآب( )A1

1

5

 3/0807

 0/81836

دربرابراف ایشآبسطحدریا( )A2

1

5

 2/7778

 0/85491

مدیریتزمین( )A3

1

5

 2/8802

 1/05525

دسترفتنتنو زیستی( )A4
دربرابراز 

1

5

 2/6953

 0/98732

 1/14

 4/86

 3/0264

 0/70023

آبوهوایی( )A5
دربرابررخدادهایشدید 


در ادامه ،تحلیل توصیفی آیتمهای مربوط به هریک از ابعاد در جدول  3گ ارش شده است.
هابهآیتمهایاستفادهازفنّاوریصفحاتوسلولهایخورشیدی،تصفیة


وضعیتنگرشمدیرانهتل
صرفهجوییدرآب،تصفیةفاضالب قبل
باران،دستگاههای  

آب،جمعآوریآب

آبواستفادةمجدداز
اکوسیستمهای آب ی،طراحی مجدد مناطق حفاظت ویژهونمکزداییباالترازمقدار3

از دفع در 
طورکلی
استوبه 

رةآیتمهایدیگرکمتراز3وبیشتراز2/5

استودروضعیتخوبیقراردارند.نم
دروضعیتمتوسطقراردارند .

جدول  :3بررسی توصیفی آیتمهای مربوط به ابعاد متغیرهای تحقیق
کمترین

آیتمها

بیشترین

میانگین

انحراف معیار

استفادهازفنّاوریصفحاتوسلولهایخورشیدی( )M1-1

1

5

 1/02880  3/0650

سیستمهایگرمایشزمینگرماییسطحی( )M1-2


1

5

 0/88427  2/9950

توربینهایبادی( )M1-3


1

5

 0/85465  2/7375

سیستمهایگرمایشآبخورشیدی( )M1-4


1

5

 0/95290  2/8525

سیستمهایعایقدیوارخارجی( )M2-1


1

5

 0/90832  2/7050

سیستمپردةذخیرهانرژی( )M2-2

1

5

 0/84218  2/8500

سیستمخودکارتهویه ـ مطبو ( )M2-3

1

5

 1/07967  2/9150
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کمترین

آیتمها

بیشترین

میانگین

انحراف معیار

سیستمخودکارروشنایی( )M2-4

1

5

 0/95221  2/8325

سیستمکنترلانرژی( )M2-5

1

5

 1/02590  2/8875

هایکممصرف( )M2-6


المپ

1

5

 1/09622  2/7575

بامسب ( )M2-7

1

5

 1/07260  2/6800

حداکثرسازیمحصوالتمحلیدربخشغذا( )M3-1


1

5

 1/07248  2/6125

انگی هبرایاف ایشطولاقامت( )M3-2

1

5

 1/20799  2/8800

نفوذوسایلنقلیةالکتریکی( )M3-3

1

5

 1/07465  2/6950

نفوذوسایلنقلیةهیبریدی( )M3-4

1

5

 1/03763  2/6050

سوختهایزیستی( )M3-5

نفوذوسایلنقلیةبا

1

5

 1/04433  2/8900

محیطزیست( )M3-6

تقاضابرایزیرساختسازگاربا

1

5

 1/03882  2/5925

روشهایمدیریتجامدضایعات( )M3-7
بهترین 

1

5

 1/02446  2/5900

نمکزدایی( )A1-1


1

5

 1/04498  3/5275

جمعآوریآبباران( )A1-2


1

5

 0/98050  3/3550

تصفیةآبواستفادةمجددازآب ( )A1-3

1

5

 0/92863  3/2175

صرفهجوییدرآب( )A1-4
دستگاههای 


1

5

 0/99078  3/1825

عقبنشینیساحلی( )A2-1


1

5

 0/89721  2/7050

ساختدیوارحفاظتی( )A2-2

1

5

 1/00580  2/5300

تقویتساحل ( )A2-3

1

5

 0/83335  2/8275

برنامهری یفضاییوکنترلتوسعةگردشگری( )A3-1


1

5

 1/05525  2/8802

محیطزیست( )A4-1

سیاستهای

پیرویاز

1

5

 0/98732  2/6953

تصفیةفاضالبقبلازدفعدراکوسیستمهایآب ی( )A5-1

1

5

 0/99259  3/3350

طراحیمجددمناطقحفاظتویژه ( )A5-2

1

5

 0/98688  3/0775

سیستمهایهشداردهندةگرمازدگی ( )A5-3


1

5

 1/10623  2/9175

هشداردهندةآتشسوزی( )A5-4

ستمهای
سی 

1

5

 1/03133  2/9050

آببندهاوآبگیر( )A5-5
ساخت 

1

5

 0/97304  2/8325


بهمنظورانتخابآزمونمناسببرایارزیابیدوفرضیة H1و،H2درابتدابایدنرمالیاغیرنرمال

بودن نحوة توزیع دادهها برای متغیرها بررسی شود .بدینمنظور از آزمون کولموگروف ـ اسمیرنوف
مشاهدهمیشود .

استفادهشدهاست.نتایجدرجدول4
با توجه به نتایج جدول  ،4سطح معنیداری آزمون برای تمامی متغیرها از  0/05کمتر است.
اینرو دادهها از توزیع نرمال پیروی نمیکنند ،درنتیجه برای آزمون فرضیهها باید از آزمونهای
از 
ناپارامتریکاستفادهشود .
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جدول  :4بررسی نرمال /غیرنرمال بودن توزیع متغیرهای پژوهش
متغیر

معنیداری

ابعاد

آزمون
K-S

نتیجه

اقداماتکاهشی 
اقداماتسازگاری 

استفادهازمنابعانرژیتجدیدپذیر 

 0/000

  0/088غیرنرمال 

هتلها 
بهرهوریانرژیدر 
استفادةمنطقیازانرژیوبهبود 
تغییر نگرش گردشگران /بازرگانان محلی /گردشگران و
تغییررفتارسفر 
اقداماتدربرابرکمبودآب 

 0/000

  0/068غیرنرمال 

 0/005

  0/056غیرنرمال 

 0/000

  0/090غیرنرمال 

اقداماتدربرابراف ایشآبسطحدریا 

 0/000

  0/097غیرنرمال 

اقداماتمدیریتزمین 

 0/000

  0/204غیرنرمال 

دسترفتنتنو زیستی 
اقداماتدربرابراز 

 0/000

  0/225غیرنرمال 

آبوهوایی 
اقداماتدربرابررخدادهایشدید 

 0/000

  0/069غیرنرمال 


بدینمنظورگ ینههای
مشاهدهمیشود .

(آزموندوجملهای) درجدول 5

نتایجآزمون فرضیة 1
پنجقسمتی طیف لیکرت مربوط به سؤاالت دو گروه تقسیم شده و پاسخهای متوسط از مجموعة
مثبتبودننگرش)وگروه
.گروهاولمربوطبهپاسخهایخیلی زیادوزیاد( 

پاسخهاحذفشدهاست

مثبتنبودن نگرش) .در آزمونها ،نسبت فرضیه با
دوم مربوط به پاسخهای خیلی کم و کم است ( 
مشاهدهمیشود،باتوجهبه

.همانطورکهدرجدول 5

نسبتآزمونِ  50درصدمقایسهشدهاست
سطح معنیداری کمتر از  0/05برای بُعد اقدامات کاهشی ( ،)Sig.(2tailed) =0/000آزمون نسبت
ییدمیشود ،اما با توجهبهسطحمعنیداریبیشتر از0/05

ایمعنیداراستوفرضیة  1تأ


دوجمله
برای بُعد اقدامات سازگاری ( ،)Sig.(2tailed) =0/240آزمون نسبت دوجملهای معنیدار نیست و
فرضیة2ردمیشود.نتیجةتصمیمگیریدردوبُعدبایکدیگرتفاوتدارد.مبتنیبرتأییدفرضیةاول،
اجرایاقداماتکاهشیدربرابرتغییراتآبوهوانگرشی مثبت

مدیراناماکناقامتیمقصدرامسربه 
اسردشدنفرضیةدوم،مدیراناماکناقامتیمقصدرامسربه اجرایاقداماتسازگاریدر

.براس
دارند 
برابرتغییراتآبوهوانگرشمثبتیندارند .


جدول  :5آزمون فرضیههای تحقیق ،آزمون دوجملهای
ابعاد

اقداماتکاهشی 

گروه

تعداد

وضعیت

اول 

مطلوبیتاجراییدارد 

دوم 

مطلوبیتاجراییندارد 
کل 

اقداماتسازگاری 

 306
 78
 384

اول 

مطلوبیتاجراییدارد 

دوم 

مطلوبیتاجراییندارد 
کل 

 204
 180
 384
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نسبت

نسبت

مشاهده

آزمون

 0/80
 0/20
 1/00
 0/53
 0/47
 1/00

 0/50

 0/50

معنیداری

 0/000

 0/240

نتیجه

تأیید
فرضیه 
رد
فرضیه 

حسین محمدی و همکاران

نگرش هتلداران مقصد گردشگری رامسر به اقدامات کاهشی ـ سازگاری در ...

یکازاینمؤلفههاسهمو


هایگوناگونیاست.هر

ازابعاد،عناصرومؤلفه
ساختارهرپدیدهمتشکل
وزن متفاوتی در شکلدهی و ساختیابی آن پدیده برعهده دارند .برای شناخت اولویت هریک از
متغیرهایتحقیقوآزمونفرضیة2ازآزمونناپارامتریکفریدمناستفادهشدهاست.نتایجآزموندر
جدول6ارا همیشود .

جدول  :6آزمون فرضیههای پژوهش ،آزمون فریدمن
متغیر

ویژگیها

مقدار

متغیر

نتیجه

 384
تعداد 
آمارةکایدو    376/042تأیید اقداماتکاهشی 
هتلداری 

فرضیه  اقداماتسازگاری 
1
درجةآزادی 
سطحپوشش   0/000

اقدامات
کاهشی 

 384
تعداد 
آمارةکایدو   21/335
2
درجةآزادی 
سطحپوشش   0/000

استفادهازمنابعانرژیتجدیدپذیر 
تأیید استفادة منطقی از انرژی و بهبود
بهرهوریانرژی 

فرضیه 
تغییر نگرش گردشگران /بازرگانان
محلی/گردشگرانوتغییررفتارسفر 

رتبه
میانگین

 1/99
 1/01

 2/08
 2/11

 1/81

اقداماتدربرابرکمبودآب 

 3/43

اقداماتدربرابراف ایشآبسطحدریا 

 2/73

اقداماتمدیریتزمین 

 2/95

 384
تعداد 
اقدامات آمارةکایدو    101/187تأیید
4
سازگاری  درجةآزادی 
دسترفتنتنو زیستی 
فرضیه  اقداماتدربرابراز 
سطحپوشش   0/000
اقدامات در برابر رخدادهای شدید
آبوهوایی 


 2/54

 3/36


خروجیهایارا هشدهدرجدول،6باتوجهبهسطحپوششآمارةآزمونکهکمتر 0/05است،

شود.بنابرنتایج،ازنظرمدیران

هارانشانمیدهدوهردوفرضیهتأییدمی


وجودتفاوتمیاناولویت
اماکناقامتیمقصدرامسر،بهلحاظاقداماتاماکناقامتیمقصدگردشگری ،بُعداقداماتکاهشیبا
دررتبةدومقراردارد.همچنینازنظر

میانگین1/99دررتبةاولواقداماتسازگاریبامیانگین1/01
هتلهابامیانگین 2/11در
بهرهوری انرژی در  
اقداماتکاهشی،بُعداستفادة منطقی از انرژی و بهبود  
رتبةاول،استفادهازمنابعانرژیتجدیدپذیر بامیانگین 2/08دررتبةدوم،تغییر نگرش گردشگران،
دررتبةسومقراردارند.ازنظراقداماتسازگاری،

بازرگانان محلی و تغییر رفتار سفربامیانگین 1/81
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بُعد اقدامات در برابر کمبود آب با میانگین  3/43در رتبة اول ،اقدامات در برابر رخدادهای شدید
آبوهوایی با میانگین  3/36در رتبة دوم ،اقدامات مدیریت زمین با میانگین  2/95در رتبة سوم،

دسترفتن
اقداماتدربرابراف ایشآبسطحدریابامیانگین2/73دررتبةچهارمواقداماتدربرابراز 
تنو زیستی2/54دررتبةپنجمقراردارد .

بحث و نتیجهگیری
گذارد.فعالیتهای


وهوامی

وهوا،تأثیریژرفوشگرفبررفتارآب
انسان،بهمن لةج یازسیستم 
آب

انسان،همچوناوقاتفراغتوگردشگری،پدیدههاییهستندکهدراف ایشتغییراتآبوهواتأثیرات

ایمیگذارند.امابدیهیاستکهگردشگرینیازمنداقداماتیدربرابرتغییراتآبوهوااست

ف اینده
عمدهای از آن را خود ایجاد کرده است .بخش هتلداری و تأسیسات اقامتی یکی از
که بخش  
زیرمجموعه هایصنعتگردشگریاستکهازمقادیرزیادیانرژی،آب،موادخامومحصوالتدیگر

کندوسومینعاملتغییراتآبوهوایی

بردوحجمزیادیازضایعاتوزبالههاراتولیدمی


بهرهمی
ایاست.بایددرنظرداشتکهتغییراتآبوهوایی منطقه پیامدهایی


ونقلهواییوجاده
پساز  
حمل
درصنعتهتلداریخواهدداشت .

منفیبرکیفیتخدماتارا هشده
هتلداری در تغییرات
بهمن لة اب ار مهم کاهش سهم  
در دهههای اخیر ،اهمیت تغییر اقدامات  
آبوهوایی موردتوجهقرارگرفتهاست(.)Cloes et al., 2014; Becken & Wilson, 2013درتغییر

اقداماتکاهشی ـ سازگاری،دوعاملانگی ههاوموانعازاصلیتریندالیلهستند( Sampaio et al.,
فعالیتهایخودهستند،اقدامات

آبوهواییبر
هتلهاییکهبهدنبالکاهشاثرتغییرات 
.)2012برای 
توانندبهطورموفقیتآمی یازاف ایش


)کهازطریقآنمی
مشخصیوجوددارد(Luo et al., 2018
وهواییجلوگیریکنندیاآنراکاهشدهند( .)Pang et al., 2013


تغییراتآب
اینپژوهشباهدفسنجشوضعیتونگرشمدیراناماکنوتأسیساتاقامتیمقصدگردشگری
رامسر به اقدامات کاهشی ـ سازگاری در برابر تغییرات آبوهوا و اولویتبندی این اقدامات صورت
پذیرفتهاست .درخصوصسؤالوهدفاول(سنجشوضعیتونگرش)،نتایجمشخص ساختکه
مدیرانفقطبهاقداماتکاهشیدربرابرتغییراتآبوهوادیدگاهمثبتیدارند.ایننتیجههمسو با

نتایجسایرتحقیقاتاست( ;Michailidou et al., 2016; Leon and Arana, 2016; Pickering, 2011
 .)Gossling and Schumacher, 2010; Parry et al., 2009
همسوباپژوهشهایپیشین،اقدامات کاهشی به آسیب کمتری منجرخواهد شد( Parry et al.,

اقداماتمیتوانندم یترقابتیخودراحفظکنند،ازمواجهةمدیریتبحران

).هتلهابااجرای

2009
طرحهایمدیریتیگردشگریکمترتأثیرپذیرند،وه ینههایبازسازیوبیمهوجبرانخسارترا
در 
تحتتأثیر عوارض بالقوة
کاهش دهند ( .)Michailidou et al., 2016کیفیت خدمات هتلداری  
هتلها باید سیاستها و اقدامات کاهندة
ازاینرو  
تغییرات اقلیمی قرار دارد (  .)Pickering, 2011
عوارض بالقوة تغییرات اقلیمی را مدنظر قرار دهند ( .)Leon and Arana, 2016بسیاری از هتلها

76

حسین محمدی و همکاران

نگرش هتلداران مقصد گردشگری رامسر به اقدامات کاهشی ـ سازگاری در ...

گلخانهای هستند ( Gossling and

سیاستهای کاهش یا جبران انتشار گازهای 

درصدد تصویب 

 .)Schumacher, 2010
مدیران اماکن و تأسیسات اقامتی ،درجهت اقدامات کاهشی ،این موارد را مفید میدانند:
بهکارگیری سلولهای خورشیدی ،سیستمهای زمینگرمایی (ژ وترمال) کمعمق ،توربینهای بادی،

سیستمهای گرمایشِ آبِ خورشیدی ،سیستمهای عایق دیوار خارجی ،سیستم پردة ذخیرة انرژی،

هایکممصرف،


خودکارروشنایی،سیستمکنترلانرژی،المپ
سیستمخودکارتهویه ـ مطبو ،سیستم
ساختوایجادبامسب ،حداکثرسازیمحصوالتمحلیدربخشغذا،انگی هبرایاف ایشطولاقامت،
سوختهای زیستی،

نفوذ وسایل نقلیة الکتریکی ،نفوذ وسایل نقلیة هیبریدی ،نفوذ وسایل نقلیه با 
محیطزیست ،بهترین روشهای مدیریت جامد ضایعات .همچنین

تقاضا برای زیرساخت سازگار با 
م ایایی از قبیل صرفهجویی در مصرف انرژی ،کاهش آالیندههای هوا ،اجرای رفتارهای کمکربن،
کاهش ه ینههای مربوط به مصرف انرژی ،تبدیلشدن به برند در حوزة هتلهای زیستمحیطی را
کسبوکارخوددرنظردارند .
برای 
درخصوص سؤال و هدف دوم (اولویتبندی) ،یافتههای پژوهش نشان داده که اولویت مدیران
اماکن و تأسیسات اقامتی مقصد گردشگری رامسر بهترتیب با اقدامات کاهشی و سپس اقدامات
سازگاریاست.اینیافتهبانتایجتحقیقات( Michailidou et al., 2016; Coles et al., 2013, 2014,
ذینفعان به
 )2015; Kajan & Saarinen, 2013; Dwyer et al., 2010همسو است .تمایل  
انعطافپذیری

سیاستهای کاهشی ـ سازگاری ( ،)Amundsen et al., 2010ارزیابی آسیبپذیری و 

انعطافپذیری(،)Jopp et al., 2010تشویق

مقصد،تعیین ظرفیت سازگاری مقصد،تمرک بر اف ایش 
علتماهیتشبکههاومسیرتبادل


دارانبه

وهواباعضویتدرشبکةهتل

بهاقداماتکاهشیتغییرآب
)،وجودسیاستهای صریح تغییر

وابقایدانشدرمیانهتلداران(Coles and Zschiegner, 2011

ستهاواقدامات
وهوادرهتلداری (،)Klint et al., 2011ارزیابی تخصصی و دقیق از کارایی سیا 


آب
کاهشی ـ سازگاریتغییرات اقلیمی در هتلداری(،)Coles et al., 2013ادراکات تغییرات اقلیمی و
ذینفعانگردشگری(،)Morrison and Pickering, 2013; Hopkins, 2014نیازبهاطالعاتو
واکنش 
بیشترذینفعان دربارة غلبه بر موانع اجرای اقدامات سازگاری احتمالی( Mataschi et al.,

ارتباطات 
اقلیمیواعمالسیاستهایتشویقیبرای

،)2014نظرمثبتبه اقدامات کاهشی ـ سازگاریتغییرات 
)واعمالسیاستهای

کاهشانتشارگازهایگلخانهایوتثبیتتغییراتاقلیمی(Cloes et al., 2014
تشویق به سفرهای داخلی و استفاده از وسایل حملونقل کم /بیکربن برای کاهش انتشار کاهش
)ازجملةمطالعاتسازگاریبودهاست .
کربن( Luo et al., 2018
بهرهوری
همچنیندراقداماتکاهشیاولویتاجرابهترتیببااستفادة منطقی از انرژی و بهبود  

هتلها ،استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر ،تغییر نگرش گردشگران ،بازرگانان محلی،
انرژی در  
سفرودراقداماتسازگاریاولویتاجرابهترتیببااقدامات در برابر کمبود

گردشگران و تغییر رفتار 
آبوهوایی،اقداماتمدیریتزمین،اقداماتدربرابراف ایشآب
آب،اقداماتدربرابررخدادهایشدید 
بودهاست.یافتههایسایرتحقیقاتمواردقبل

دسترفتنتنو زیستی
سطحدریاواقداماتدربرابراز 
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کند.برایمثال،استفادهازاب ارهایفنّاوری(،)Scott and McBoyle, 2007بهبودکارایی

راتأییدمی
عملیاتی و انرژی ،استفاده از سوختهای جایگ ین ،خرید حق انتشار کربن و بهکارگیری فنّاوریها
(،) Peeters and Eijgelaar, 2014کاراییوکاهشاستفادهازانرژیواستفادهازانرژیتجدیدپذیرو
متعادلسازیکربن(،)Zeppel and Beaumont, 2014بررسیعمرساختمانوبنایهتل( Coles et
،) al., 2015استفادهازنرخانرژی،بهبودکاراییانرژی،مدیریت/ذخیرةمنابعآبی( Michailidou et
)ازجملةاقداماتکاهشیبودهاست .
 al., 2016
آبوهواموجبافتتوسعةاقتصادیواجتماعی
حالتوسعه،تغییراتدر 
در 
دربرخیاز کشورهای 
میشود .اقدامات کاهشی ـ سازگاری ،ممکن است مکمل یا جایگ ین یا مستقل از هم باشند .در

مییابد،بنابراین نیازبهاقدامات
آبوهوایی کاهش  
صورت اجرایاقداماتکاهشی ،ه ینههای تغییرات  
حدمشخصیمیتوانجایگ ینیکدیگرکرد.

سازگاریکممیشود.اقداماتکاهشی ـ سازگاریرا تا 

آبوهوایی،اقداماتکاهشیهمیشهالزمخواهد
برگشتناپذیر درسیستم  

برای جلوگیری از تغییرات 
آبوهوایی
بود،امااقداماتسازگاریدرمقابله با تغییرات اقلیمی بنابهاقتضا الزم است تاتغییرات  
وهواراکنترلکند.بهطوراید ال،تأسیسات

بازگشتناپذیرناشیازاف ایش فعلیوپیشین درنظام 
آب

تغییراتآبوهوا اقدام کنند .باتوجه

همزمان برای کاهش ـ سازگاری با 
بهطور  
اقامتیگردشگری باید  
بهنتایجپژوهش،پیشنهادهایمدیریتیزیرارا همیشود :
بهصورت شبکهای برای هتلها و اماکن
زودهنگام (مانند رادیوها)  
 دسترسی به تجهی ات هشدار  اقامتی.
اندازیوبگاههاییبااطالعاتعملیدربارةاقداماتکاهشیوسازگاری.

 راه
 ایجادرسانةاجتماعیتخصصیدرزمینةوضعیتشرایطاقلیمیوانتشارگ ارش.فعالیتهایبازاریابی.

برنامهری ی
کوتاهمدتفصلیبرای 
بینیهای 
پیش 
 استفادهاز هواییبرایمدیرانوکارکنانهتلها

آبو
برنامههای آموزشی درزمینة کاهشیوسازگاری تغییرات  

وکمپینآموزشعمومی.
درهتلهاواماکناقامتی.

تدوینوابالغسیاستهایتشویقیبرایاجرایمدیریتزیستمحیطی

درهتلها.

پروژههایکاهشیوانطباقی
سرمایهگذاریبرایاجرای 

گلخانهای.

تدوینبرنامههایجبرانخسارتگازهای

 ابتکاراتحفاظتازمنابع(آب،پوششگیاهیو.)...
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منابع
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