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 سازگاری  ـ به اقدامات کاهشیمقصد گردشگری رامسر داران  نگرش هتل

 در برابر تغییر اقلیم

 

2نرودسرییرتقیام،سیّدمحمّد1یمحمّدینحس


24/08/1397تاریخ پذیرش:                  25/02/1397تاریخ دریافت: 




 چکیده

هتل مدیران نگرش سنجش پژوهش این از اقداماتهدف به رامسر گردشگری مقصد در ها

واولویتسازگاریدربرابرتغییراتآب ـ کاهشی اینپژوهشکاربردیوهوا بندیایناقداماتاست.

روشتوصیفیانجامشدهاست.جامعةآماریدربردارندةتمامیمدیرانعالیاماکناقامتیاستوبه

 و نمونهاست روش با نمونة حجم دردسترس ازطریق384گیری دادها است. شده محاسبه نفر

رواییپرسشنامهجمعپرسش و روشآلفایکرونباخنامهبهآوریشده پایاییآنبا صورتصوریو

مدیراناماکنتحلیلشدهاست.بنابرنتایجپژوهش،SPSS24اف ارهابانرمتأییدشدهوداده(879/0)

وهواوتأسیساتاقامتیمقصدگردشگریرامسرفقطدربارةاقداماتکاهشیدرخصوصتغییراتآب

اولویتبه مدیران، نظر از مثبتدارند. سپساقداماتسازگدیدگاه اقداماتکاهشیو اریترتیببا

باعامل وریبهرهبهبودوانرژیازمنطقیاستفادة»است.همچنیندراقداماتکاهشیاولویتاجرا

است.«هاهتلدرانرژی



آبصنعتهتلهای کلیدی: واژه تغییر مقصدداری، اقداماتسازگاری، اقداماتکاهشی، وهوا،

گردشگریرامسر.
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 مقدمه

هتل متعلقبه صرفهعالوهکه،استدارانیآینده حفظمحیطمصرفجوییدربر بازیست،انرژیو

کنیدکه.باشندطبیعیسازگارهایزیستگاه تصور قدرتبکشد،نفسهتلیرا کند،تولیدانرژیو

ازبادازشدنبرایخنک استخرهایازرابارانآبکند،دریافتخورشیدنوراستفادهکند،انرژیرا

ازکهها،هتلگونهاین.باشدشدهپوشیدهسب هایسقفباوکندافتبازیوآوریجمعزیرزمینی

.هستندآیندگانوماآرمانگیرند،الهاممیطبیعت

وجودآمدهاستوهوابهدردهةاخیر،عالقةوافریبهبررسیمسا لمربوطبهگردشگریوتغییرآب

(Weir, 2017.)اکسیدکرگردشگری،باانتشارجهانیگازدی(بنCO2حدود،)درصد5(Michailidou 

et al., 2016)تغییراتآب پدیدة است.در داشته تأثیر هتلوهوا تحقیقاتمربوطبه وداریرویکرد

 ,.Coles et alاست)ایبودهگلخانهگازهایانتشارتثبیتوکاهشوهواییعمدتاًمبتنیبرآبتغییرات

یابدودرصدکاهش90تاایگازهایگلخانهانتشارمی ان2030سالتابایدداریبخشهتلدر.(2014

.(Smith, 2018سازیشود)شفافآنشودوتأثیراتگیریحجمانتشارگازدرهتلبایداندازه

وهواعاملتوانگفتکهآبطورکلیمیوهوااست.بهاقتصادیِبسیارحساسبهآبداریبخشهتل

مدیریتکاهشتغییراتداریدرزمینةداریاست.مشارکتبخشهتلهتلهاییامانعیبرایفعالیت

راتغییریهیچهنوزدارانیا(.اماهتلMichailidou et al., 2016باآناهمیتدارد)سازگاریواقلیمی

یالحاظنکرده کمتراند مایلاندشدهنگران از.نیستندخودرویةتغییربهو یکی رامسر شهرستان

داریبرآن،بیشتردرعلتشرایطجغرافیاییوحاکمیتاقتصادگردشگریوهتلدیاستکه،بهمقاص

آب ازمعرضتأثیراتتغییر دارد. کاربستراهبردهایکاهشیاینوهواییقرار برابرورو، سازگاریدر

خواهدبود.قبلاگشراههافرصترساندنحداکثربهوخطراترساندنحداقلبهبرایوهواتغییراتآب

ازهرچی ،بایداصلوجودتغییراتاقلیمیدرمقصدگردشگریرامسرتأییدشود.

از ایران کلی شرایط به توجه آببا تغییرات تشدید بهنظر آینده، و حال زمان در ویژهوهوایی

ایراندرمقایسه(ورونداف ایشیدمای1397باشیوهمکاران،قیهآبی)رضایانروییباتنشکمروبه

 میانگینجهانی)مسعودیانوهمکاران، خوشتغییراتنی دستمقصدگردشگریرامسر(،1396با

هایخشکو(بابررسیاحتمالوقو دوره1397وهواییبودهوخواهدبود.حیدریوشاهکویی)آب

2020تانمازندرانتاسالتردرمازندران،بااستفادهاززنجیرةمارکف،بهایننتیجهرسیدندکهاس

روخواهدسالیوسیلروبهسالهباکاهشبارش،خشکسالیخواهدداشتوهربهخشکروندیرو

پژوهش بهبود. را اینمقصد در اقلیم تغییر داخلیرخداد کاهشبارشهای و صورتاف ایشدما

گذاریدرآیندهضروریونهسیاستاند.بررسیتغییراتاقلیمیدراینمنطقهبرایهرگارزیابیکرده

کارگیریالگوهایگردش(،بابه1395(.الوانکاروهمکاران)1397رسد)روردهوهمکاران،نظرمیبه

نمایی،دریافتندکهدربرایری مقیاسLARS-WGبینیبارش(وعمومیجوّ)ازمعتبرتریناب ارپیش

خشک پدیدة داررامسر کاهشبارشوجود )سالیو همکاران و تحقیقاتپیرنیا بنابر با1394د. ،)

احمدیورادمنش) بارندگیدررامسرکاهشیافتهاست. (،دربررسی1393اف ایشچشمگیردما،
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پنجاهسال در را نمودندومی انرشددما مشاهده را رونداف ایشیدما ایستگاهسینوپتیکرامسر،

 سن، شیب به توجه با س35/1گذشته، انتیدرجة کردند. محاسبه شهر این برای وگراد اذعانی

دریافتندکهدمایمیانگینساالنهدارای،دربررسیعواملتغییراقلیمدررامسر،(1389همکاران)

وضوحمشاهدهبه،قرناخیردرطینیم،حرارتدررامسرةواف ایشدرجاستداراف ایشیروندمعنی

همچنینشودمی کالیبراس،. با SDSMهایالگوییون شبیه،CGCM3و بارشوةشدسازیمقادیر

پیش میانگین دمای برایشبینی بارش می ان کاهش و میانگین دمای اف ایش از حکایت که د

دوره زمانی 30های ،45 ،50 90و )داشت.ساله همکاران و مدل1389جهانبخش در سازی(،

هایاقلیمیدرغربطورکلینوساناتتغییراتشاخص،بهپارامترهایتغییراقلیمدراستانمازندران

طورخاصمی اندرجةحرارتساالنةرامسررادارایروندیمازندرانرابیشترازشرقدانستندوبه

گراد(ومی انتغییراتمیانگینرطوبتنسبیساالنهرادارایدرجةسانتی07/0صعودی)بامیانگین

رصد(گ ارشکردند.د12روندکاهشی)تقریباً

هادراینباتوجهبهتأییدتغییراتاقلیمیکنونیدررامسرونی بیمتداومآندرآینده،نگرانی

دارانوالگوهایذهنیآناندربارةتغییراتزمینهاف ایشیافتهاست.تالشبرایشناسایینگرشهتل

کاربست اقلیمی فراهم را پساتغییر مدیریت برای الزم ازهای افراد ادراك و تجربه کرد. خواهد

بنابراین،پرداختنهایگردشگریوهتلهایمتغیرهایاقلیمیدرفعالیتشوك داریمتفاوتاست؛

بهمقولةنگرشبهاقداماتکاهشیوسازگاریباتغییراقلیمکنونیوآتیدرهرمقصدگردشگری

داشت. بهخاصاهمیتخواهد نی ، موضو  اهاین پژوهشقرارمن لة این اصلی اینداف و گرفته

شود:سؤاالتدرادامهارا همی

اجرایاقداماتکاهشی1 دربارة رامسر اماکناقامتیمقصد نگرشمدیران برابر ـ . سازگاریدر

 وهواچگونهاست؟تغییراتآب

کاهشی2 اقدامات اولویت رامسر، مقصد اقامتی اماکن مدیران دیدگاه از  ـ . برابرسازگاری در

 وهوادرچیست؟تغییراتآب

شود:مطرحمی2دومفرضیةودرپاسخبهسؤال1منظورپاسخبهسؤالنخست،فرضیةبه

1فرضیة مدیراناماکناقامتیمقصدرامسر، برابرسازگاری ـ اجرایاقداماتکاهشیدربارة: در

وهوانگرشمثبتیدارند.تغییراتآب

ازدیدگاهمدی2فرضیة اقداماتدربرابرتغییراتآب: دارایراناماکناقامتیمقصدرامسر، وهوا

هایمتفاوتیاست.اولویت



 مروری بر ادبیات موضوع

وهوا و گردشگری تغییر آب

هم گردشگری، گروهفعاالن سایر با موظفراستا آبها، تغییر با مقابله اقدامات واند )کاهشی وهوا

درمحدودةاهد  Thomas andگذاریوصنعتاعمالکنند)افوبرنامةملی،سیاستسازگاری(را



98 بهار ،یکم شمارة م،هشت سال .توسعه و گردشگری پژوهشی ـ علمی فصلنامة

68 

Vanel, 2008(.هردوجنبه)اقداماتکاهشیوسازگاری(مستل متغییراتاساسیدرنظامتولیدو

ارزیابیآنScott et al., 2007وریگردشگریاست)بهره مخاطراتو آگاهیاز دركبهتر(. به ها

(.Jones, 2001هایمقابلهکمکخواهدکرد)وحمایتازسیاستوهوامسئلةتغییرآب

صورتپژوهش آبهای تغییر دربارة آبگرفته تغییر تأثیرات بر غالباً گردشگری و دروهوا وهوا

اند.البته،وهوا،پرداختهمقابلآن،تأثیراتگردشگریبرآب اندوکمتربهوجهگردشگریمتمرک شده

ا بسیاری عقیدة صاحببه اثرز بهنظران، گردشگری است.پذیری آن اثرگذاری از بیشتر مراتب

آب تغییر بهگردشگریو شدهوهوا گرفته درنظر خیابانیدوطرفه آبمثابة گردشگریرااست؛ وهوا

(.Patterson et al., 2006گذارد)وهواتأثیرمیدهدوگردشگریبرآبتحتتأثیرقرارمی

در ارتباطمیانتغییراتآبچندینرویکرد اولینرویکردمطالعة دارد. گردشگریوجود و وهوا

اقلیمیشاخصمبنایبرمقصدجذابیتگیریاندازهبرتمرک  بهگردشگریهای که منظوراست

میبهوهواییآبتغییراتکشورهایتحتپذیریرقابتارزیابیمی ان )کار  ,.Pintassilgo et alرود

متغیرهایرفتارهایگردشگرانمبتنیبربرایبررسیآماریاستفادهازالگوهایدومرویکرد.(2016

اندازهاقلیمی مثال برای حرارتبینرابطةگیریاست، گردشگرانجغرافیاییتوزیعودرجة

(Rossello and Santana, 2014رویکردسوم،کهاینپژوهشبرآنتأکیددارد،بررسیاقداماتو.)

کنندگاندربرابرتغییراتهایگوناگونمقصدگردشگریوعرضهیانطباقوکاهشیبخشهاسیاست

 ,.Michailidou et al., 2016; Coles et al., 2015; Coles et al., 2014; Coles et alاقلیمیاست)

2013; Kajan and Saarinen, 2013; Dwyer et al., 2010.)

هایاسکیبررسیکردند.بالقوةسازگاریرابرایتفریحگاهبویلطیفیازراهبردهایاسکاتومک

(.آماندسنScott and McBoyle, 2007ترینایناقداماتاستفادهازاب ارهایفنّاوریبودهاست)مهم

راازطریقسازگاریوهایکاهشیسیاستگردشگریرابررسیکردندتانفعانذیتمایلوهمکاران

همکارانالگوییراAmundsen et al., 2010کنند)اجرامحلیجوامعدربارةنظرسنجی جوپو .)

ابتداای،مرحلهدووهواییارا هدادند.اینالگویبرایاقداماتسازگاریمقصدهادربرابرتغییراتآب

خطراتارزیابیگردشگری،سیستماج ایتعریفبامقصدپذیریانعطافوپذیریآسیبارزیابیشامل

مرحلةمیمقصدسازگاریظرفیتتعیینسپسوهافرصتو و اف ایشبرتمرک دومشود

تعدادکاهشتغییراتوجذبدرآنتواناییاف ایشهدفبامقصدآمادگیومقاومتپذیری،انعطاف

)تأثیرات آمادةگذارندمیتأثیرگردشگریدراحتماالًکه(Jopp et al., 2010است ازاستفادهو

(.کلوزوشیگنر،دربررسیاقداماتکاهشیPang et al., 2013آیند)میوجودبهکهاستهاییفرصت

آب بخشهتلتغییر در هتلوهوا شبکة عضویتدر نتیجهداری، این به و کردند بررسی را داران

وهوانیستواقداماتکاهشیتغییرآبتالشبیشتربرایانجامرسیدندکهاینعضویتعاملیبرای

 Colesدارانباشد)هاومسیرتبادلوابقایدانشدرمیانهتلاساسماهیتشبکهممکناستبر

and Zschiegner, 2011محققان بررسی(. نتیجهانطباقسیاستبا این یافتندبه اگرکهدست

شدخواهدتقویتآنپذیریانعطافباشد،داشتهوجودداریوهوادرهتلآبتغییرصریحهایسیاست

(Klint et al., 2011مطالعهدرزمینةارزیابی وسیاستخاصاب ارهایکاراییدقیقوتخصصی(. ها
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بخشدررفتارتغییرایجادبرایهاآنبودنمناسبوتواناییلحاظبهاقلیمی،اقداماتدربرابرتغییرات

از]داریهتل[گردشگری است. بوده محدود سیاستاین، تمرک عملیتسهیلبردبایآیندههایرو،

(.محققاندیگرColes et al., 2013کنند)کمکگردشگریوضعیتتغییربهوضوحبهوداشتهباشند

کردندبررسیتابستانوزمستانفصولدرراگردشگرینفعانذیواکنشواقلیمیتغییراتادراکات

(Morrison and Pickering, 2013; Hopkins, 2014هم ماتاشیو این(. به خود مطالعة کاراندر

ارتباطاتواطالعاتاحتمالیبهسازگاریاقداماتاجرایموانعبرغلبهدرنفعاننتیجهرسیدندکهذی

دربارةدهندگانخدماتبرخیازارا هداری،(.درحوزةهتلMatasci et al., 2014بیشترینیازدارند)

سازگاریمربوطاقدامات وتغییراتبهکاهشیو پیشدررااقداماتیاقلیمینظریمثبتداشته

ایوگازهایگلخانهانتشارکاهشبرایبیشتریکمکشدند،میتشویقمناسبطوربهاگرواندگرفته

پیتروایجگالراقداماتکاهشیتغییر.(Cloes et al., 2014دادند)انجاممیآناقلیمیتثبیتتغییرات

هاییراشاملبهبودکاراییعملیاتیوانرژیهواپیما،استفادهازسوختونقلهوایوهوادرحملآب

 ,Peeters and Eijgelaarدانند)هایمرتبطمیگیریفنّاوریکارجایگ ین،خریدحقانتشارکربنوبه

بررسیبحثتغییرآب2014 بومونتبا زپلو اقداماتکاهشی(. مبتنیبر گردشگریپایدار و وهوا

تریناقدامسازگاریتریناقدامکاهشیکاهشاستفادهازانرژیومهمکربندریافتندکهمهمانتشار

متعادل و انرژیتجدیدپذیر از وZeppel and Beaumont, 2014سازیکربناست)استفاده کلوز .)

تحقیقینقشعمرساختمانهتل اجرایاقداماتمقابلهوهمکارانشدر در ممانعت( )تشویقیا ها

نیافتند)کاهشتغییرآب بررسیکردندوهیچتفاوتیرا را میچایلیدووColes et al., 2015وهوا .)

بر کاهشیاعمالاساستحلیلتصمیمهمکاران، اقداماتسازکاریو بخشگیریچندمعیاره، از شده

ژی،ومدیریت/ذخیرةداریراارزیابیکردهودریافتندکهاستفادهازنرخانرژی،بهبودکاراییانرهتل

لیووهمکاراناقداماتکاهشیانتشارMichailidou et al., 2016منابعآبیبایددراولویتباشد) .)

هایتشویقونقلگردشگریرامطالعهکردندودریافتندکهحتیاِعمالسیاستکربندربخشحمل

ی درکاهشانتشارکاهشکربننقشکربننونقلکم/بیبهسفرهایداخلیواستفادهازوسایلحمل

(.Luo et al., 2018ندارد)



 اقدامات کاهشی

)نگریستهمیبازارشکستمواردترینب رگازیکیمثابةبهاقلیمیبهتغییرات  ,.Coles et alشود

تغییر2013 گردشگریشدةارا همحصوالتبرایمهمتهدیدیوهواآب(.  ,Weaverاست)مقاصد

2011; Scott, 2011هواوآبمناظر،سواحل،مانندمحیطیهایداراییکیفیتبهداری(.خدماتهتل

)میقراراقلیمیتغییراتبالقوةعوارضتأثیرتحتکهداردآببستگیو .(Pickering, 2011گیرد

واقداماتکاهندةعوارضبایدسیاستهاهتلروازاین مدنظرقراتغییراتبالقوةها ردهنداقلیمیرا

(Leon and Arana, 2016.) هتلبسیاریحاضردرحال یاکاهشهایسیاستتصویبدرصددهااز
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1،«سیاستمقصدکربنخنثی»مانندگردشگری،هایفعالیتازناشیایگلخانهگازهایانتشارجبران

هاهتلرقابتیویژگیهایکاهشی(.اقداماتوسیاستGossling and Schumacher, 2010هستند)

گردشگرانپسکهم ایاییداردارزیابیبهنیازاقلیمیبرایهتلتغییراتمدیریت.بخشدمیبهبودرا

اقداماتکاهشیبرایSong et al., 2012خواهندکرد)تجربهپیشنهادیاقداماتاجرایاز بخش(.

بههتل شامل کارآمدهایفنّاوریکارگیریداری مسیروانرژی انرژیسیستمسمتبهتغییر های

مصرفکربندهد،میکاهشمدتبلنددرراانرژیهایه ینهکهپاكاستهایسوختیاتجدیدپذیر

می محدود آینده در تأمینکیفیتباانرژیکند،را کمتریایجادهوایهایآالیندهوکندمیباال

.(Michailidou et al., 2016کند)می



 اقدامات سازگاری

عملکردهایواندیافتهزیستمحیطازحفاظتدربارةبیشتریآگاهیگذشته،دهةطیگردشگران،

هاستازعواملاصلیدرانتخابآنمحیطیمقصدکیفیتوگردشگریوکارهایکسبزیستیمحیط

(Yaw, 2005اقدامات.)ومیرمرگگردشگری،وساحلیهایبهزیرساختکمترآسیبسببسازگاری

کاهشوماگرازناشیکمتر اگربه.شدخواهدزیستیتنو عدم صورتسازگاریاقداماتعالوه،

تأثیرات دراقتصادیواجتماعینگیرد، )مهمی گذاشت خواهد (.Parry et al., 2009محیط

نوینالگوهایبهپاسخطریقازراخودرقابتیم یتتوانندهامیاقداماتسازگاری،هتلاین،بابرعالوه

اینخدماتیامحصوالتبرایکنندهمصرفتقاضای با همچنین، بخشند. ارتقا جدیدحفظکنندو

مدیریتیگردشگریهایطرحدربحرانمدیریتمواجهةازناشیطبیعیهاازخطراتاقدامات،هتل

نجبراوبیمهبازسازیوهایه ینهپذیرند.بنابراین،تأثیرینمیهیچپذیرندیاحتیکمتریمیتأثیر

کاهشمی کسبخسارترا داراییصورتبهگردشگریکارهایودهند. از هایطبیعیمنطقیکمتر

مشتریانبهاین،برعالوه.کنندمیکمکهاآنازحفاظتبهوکنندمیاستفاده(آبمثالً)ایمنطقه

.(Michailidou et al., 2016)بخشندخودرابهبودمیبازارتصویرودهندمیامنیتخوداحساس



 شناسی تحقیق روش

اینپژوهشباهدفکاربردیوبهروشتوصیفیواستباطیانجامشدهاست.جامعةآماریپژوهش

مراک اقامتیرسمیوهتلمدیرانعالیوعملیاتیهتل هایشهرستانرامسرکهدراینهاهستند.

آن هتلپژوهشبه مجموعه شده، پرداخته هایپارسیان)جدید،شاملهتلهایپارسیانآزادیها

هایاشک،کوثر،ملکشاه،لیان،نیستان،هتلقدیمپارسیانومتلخ ر(وبامسب )چهارستاره(،هتل

وکارن)سهستاره(وهتل کیمیا اسکان، رویایشیرینومهتاب)دوستاره(است. تعدادهایترنج،

(محاسبهشدهاست.1عةآمارینامحدود)رابطةاساسفرمولمحاسبةحجمنمونهبرایجامنمونهبر

درصد95:مقدارمتغیرنرمالواحداستانداردکهدرسطحاطمینانZ:حجمنمونه،nدراینفرمول

                                                           
1- Carbon Neutral Destination Policy 
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قراردادهشدهتاحجمنمونهبه5/0:نسبتصفتموجوددرجامعهکهبرابرباPاست،96/1برابربا

(.1387درصداست)مؤمنی،5:مقدارخطایمجازوبرابرباdحداکثرمقدارممکناف ایشیابد،و

 𝑛 =  
𝑍2𝑃(1−𝑃)

𝑑2 (1رابطة       

افرادنمونهباروشنمونهنفربه384ترتیب،حجمنمونهاینبه گیریدردسترسدستآمدهاست.

شده انتخاب رااند. مدیران آماری 3/84جامعة و مرد است.7/16درصد داده تشکیل زن درصد

یعنی درردةسنی3/79بیشترینتعدادمدیران، همچنینسال55تا45درصد، 6/12قراردارند.

درصد2/40میلیونتومانو3تا1درصدازمدیرانبین8/59اند.متأهلدرصد4/77درصدمجردو

دارند.5تا3 درآمد تومان پرسشدهدامیلیون طریق از تحقیق جمعهای است.نامه شده آوری

ویژگیپرسش به مربوط عمومی، سؤاالت بخش دو دارای جمعیتنامه سؤاالتهای و شناختی،

بُعدو5گویهومتغیراقداماتسازگاریبا18بُعدو3اختصاصی،مربوطبهمتغیراقداماتکاهشیبا

16( است لیکرتMichailidou et al., 2016گویه، طیف مبنای بر سؤاالت به امتیازدهی ،)

منظوربررسیرواییبه.زیاد(=خیلی5=زیاد،4=متوسط،3=کم،2کم،=خیلی1)ایاستگ ینهپنج

پرسش کهمحتوا، اطمینانحاصلشده گرفتهو استادانگردشگریقرار چندتناز اختیار نامهدر

برپرسش دارد. نمونةاولیهنامهرواییالزمرا آزموننامهپیشپرسش30ایشاملایسنجشپایایی،

(کهباتوجه1محاسبهشدهاست)جدول879/0شدهومی انضریباعتمادباروشآلفایکرونباخ

یافت7/0بهحداقلضریبپایایی) مقدار قابلیتاعتمادبهپرسش( نشاناز دادهشده هاینامهدارد.

هابابستةتحلیلدادهوبندیوتلخیصشدهاست.تج یهادهازآمارتوصیفیدستهشدهبااستفگردآوری

صورتپذیرفتهاست.SPSS24اف ارینرم
 

 : بررسی پایایی متغیرهای پژوهش )آلفای کرونباخ(1جدول 

 آلفا ابعاد آلفا متغیر
ی
گر
دش
گر
د
ص
مق
ی
مت
اقا
ن
اک
ام
ت
اما
قد
ا



879/0

اقدامات

کاهشی

876/0منابعانرژیتجدیدپذیراستفادهاز

862/0هاهتلدرانرژیوریبهرهبهبودانرژیوازمنطقیاستفادة

868/0سفررفتارتغییروساکنان/گردشگراننگرشتغییر

اقدامات

سازگاری

869/0آبکمبودبرابردراقدامات

851/0دریاآبسطحاف ایشدربرابراقدامات

877/0اتمدیریتزمیناقدام

زیستیتنو رفتندستازدربرابراقدامات  857/0

852/0وهواییآبشدیدرخدادهایبرابردراقدامات

 

 ها یافته

متغیرهایتحقیقبررسیتوصیفیمی همانابتدا جدولشود. در که می2طور برایمشاهده شود،

نمرةیکازابعادپژوهش،کمترینوبیشترینهر امتیاز،میانگینوانحرافمعیارارزیابیشدهاست.
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استکه9/2قرارگرفتهومی انمیانگینآن5تا1دربازة«استفادهازمنابعانرژیتجدیدپذیر»بُعد

طورخالصهدهداستفادهازمنابعانرژیتجدیدپذیردراینپژوهشدرحدمتوسطاست.بهنشانمی

حدمتوسطقراردارد.نمرةابعاددیگردر


 : بررسی توصیفی ابعاد متغیرهای تحقیق2جدول 

 انحراف معیار میانگین بیشترین کمترین ابعاد متغیر

ی)
هش

کا
ت

اما
قد
ا

M)

159212/271774/0(M1استفادهازمنابعانرژیتجدیدپذیر)

وریبهرهبهبودوانرژیازمنطقیاستفادة

(M2ها)هتلدرانرژی
29/158869/266948/0

گردشگراننگرشتغییر /محلیبازرگانان/

(M3سفر)رفتارتغییروگردشگران
157/47221/274126/0

ی)
گار

ساز
ت

اما
قد
ا

A)

150807/381836/0(A1آب)کمبودبرابردر

157778/285491/0(A2دریا)آبسطحاف ایشدربرابر

158802/205525/1(A3مدیریتزمین)

156953/298732/0(A4زیستی)تنو رفتندستازدربرابر

14/186/40264/370023/0(A5وهوایی)آبشدیدرخدادهایبرابردر



آیتم توصیفی تحلیل ادامه، هردر به مربوط های جدول در ابعاد از است.3یک گ ارششده

هایخورشیدی،تصفیةدهازفنّاوریصفحاتوسلولهایاستفاهابهآیتموضعیتنگرشمدیرانهتل

قبلفاضالبآب،تصفیةدرجوییصرفههایباران،دستگاهآبآوریآب،جمعازمجدداستفادةوآب

طراحیهایاکوسیستمدردفعاز نمکحفاظتمناطقمجددآب ی، و ویژه مقدار از 3زداییباالتر

کلیطوراستوبه5/2وبیشتراز3هایدیگرکمترازرةآیتماستودروضعیتخوبیقراردارند.نم

دروضعیتمتوسطقراردارند.


 های مربوط به ابعاد متغیرهای تحقیق : بررسی توصیفی آیتم3جدول 

 انحراف معیار میانگین بیشترین کمترین ها آیتم

150650/302880/1(M1-1)هایخورشیدیاستفادهازفنّاوریصفحاتوسلول

159950/288427/0(M1-2گرماییسطحی)زمینگرمایشهایسیستم

157375/285465/0(M1-3هایبادی)توربین

158525/295290/0(M1-4خورشیدی)آبگرمایشهایسیستم

157050/290832/0(M2-1)خارجیدیوارعایقهایسیستم

158500/284218/0(M2-2سیستمپردةذخیرهانرژی)

159150/207967/1(M2-3مطبو ) ـ سیستمخودکارتهویه
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 انحراف معیار میانگین بیشترین کمترین ها آیتم

158325/295221/0(M2-4سیستمخودکارروشنایی)

158875/202590/1(M2-5سیستمکنترلانرژی)

157575/209622/1(M2-6مصرف)هایکمالمپ

156800/207260/1(M2-7بامسب )

156125/207248/1(M3-1غذا)بخشدرمحلیالتمحصوسازیحداکثر

158800/220799/1(M3-2)اقامتطولاف ایشبرایانگی ه

156950/207465/1(M3-3الکتریکی)نقلیةوسایلنفوذ

156050/203763/1(M3-4هیبریدی)نقلیةوسایلنفوذ

158900/204433/1(M3-5زیستی)هایسوختبانقلیةوسایلنفوذ

155925/203882/1(M3-6زیست)محیطباسازگارزیرساختبرایتقاضا

155900/202446/1(M3-7ضایعات)جامدمدیریتهایروشبهترین

155275/304498/1(A1-1زدایی)نمک

153550/398050/0(A1-2باران)آبآوریجمع

152175/392863/0(A1-3) آبازمجدداستفادةوآبتصفیة

151825/399078/0(A1-4آب)درجوییصرفههایدستگاه

157050/289721/0(A2-1ساحلی)نشینیعقب

155300/200580/1(A2-2ساختدیوارحفاظتی)

158275/283335/0(A2-3) ساحلتقویت

158802/205525/1(A3-1گردشگری)کنترلتوسعةوفضاییری یبرنامه

156953/298732/0(A4-1)زیستمحیطهایسیاستازپیروی

153350/399259/0(A5-1آب ی)هایاکوسیستمدردفعازقبلفاضالبتصفیة

150775/398688/0(A5-2) ویژهحفاظتمناطقمجددطراحی

159175/210623/1(A5-3) گرمازدگیهشداردهندةهایسیستم

159050/203133/1(A5-4سوزی)هشداردهندةآتشهایستمسی

158325/297304/0(A5-5بندهاوآبگیر)آبساخت



،درابتدابایدنرمالیاغیرنرمالH2وH1منظورانتخابآزمونمناسببرایارزیابیدوفرضیةبه

داده توزیع نحوة بدینبودن بررسیشود. برایمتغیرها اها آزمونکولموگروفمنظور اسمیرنوف ـ ز

شود.مشاهدهمی4استفادهشدهاست.نتایجدرجدول

 جدول نتایج به توجه معنی4با سطح ، از برایتمامیمتغیرها آزمون است.05/0داری کمتر

دادهایناز نمیرو پیروی نرمال توزیع از درها فرضیهکنند، آزمون برای آزموننتیجه از باید هایها

اپارامتریکاستفادهشود.ن



98 بهار ،یکم شمارة م،هشت سال .توسعه و گردشگری پژوهشی ـ علمی فصلنامة

74 

 : بررسی نرمال/ غیرنرمال بودن توزیع متغیرهای پژوهش4جدول 

آزمون  داری معنی ابعاد متغیر
K-S 

 نتیجه

ی
هش

کا
ت

اما
قد
ا



غیرنرمال000/0088/0استفادهازمنابعانرژیتجدیدپذیر

غیرنرمال000/0068/0هاهتلدرانرژیوریبهرهبهبودوانرژیازمنطقیاستفادة
گردشگراننگرشتغییر وگردشگران/محلیبازرگانان/
سفررفتارتغییر

غیرنرمال005/0056/0

ی
گار

ساز
ت

اما
قد
ا



غیرنرمال000/0090/0آبکمبودبرابردراقدامات

غیرنرمال000/0097/0دریاآبسطحاف ایشدربرابراقدامات

یرنرمالغ000/0204/0اقداماتمدیریتزمین

غیرنرمال000/0225/0تنو زیستیرفتندستازدربرابراقدامات

غیرنرمال000/0069/0وهواییآبشدیدرخدادهایبرابردراقدامات



درجدول)آزموندوجمله1نتایجآزمونفرضیة می5ای( مشاهده گ ینهبدینشود. هایمنظور

سپنج شداالتؤقسمتیطیفلیکرتمربوطبه تقسیم گروه پاسخهدو مجموعو ةهایمتوسطاز

(وگروهنگرشبودنمثبتزیادوزیاد)هایخیلی.گروهاولمربوطبهپاسخشدهاستهاحذفپاسخ

پاسخ دوم هایخیلیمربوطبه کم آزمون(.نبودننگرشمثبت)استکمو نسبتفرضدر با یهها،

اسدرصدمقایسه50نسبتآزمونِ همانتشده توجهبهشودمشاهدهمی5طورکهدرجدول. با ،

سطحمعنی از اقداماتبرای05/0داریکمتر 000/0کاهشی)بُعد =Sig.(2tailed))،آزموننسبت

05/0ازبیشترداریتوجهبهسطحمعنیبااما،دشوییدمیأت1ةداراستوفرضیایمعنیدوجمله

 برای سازگاری اقدامات 240/0)بُعد =Sig.(2tailed)،)دوجمله نسبت معنیآزمون ای ونیستدار

دردوبُعدبایکدیگرتفاوتدارد.مبتنیبرتأییدفرضیةاول،گیریتصمیمةنتیجشود.ردمی2ةفرضی

مثبتیوهوانگرشاجرایاقداماتکاهشیدربرابرتغییراتآببهمدیراناماکناقامتیمقصدرامسر

اجرایاقداماتسازگاریدربهمدیراناماکناقامتیمقصدرامسرشدنفرضیةدوم،اسرداس.بردارند

.ندارندوهوانگرشمثبتیبرابرتغییراتآب


 ای های تحقیق، آزمون دوجمله : آزمون فرضیه5جدول 

 تعداد وضعیت گروه ابعاد
نسبت 

 مشاهده

نسبت 

 آزمون
 نتیجه داری  معنی

اقداماتکاهشی

306یتاجراییداردمطلوباول

78
80/0

20/0

00/1

50/0000/0
تأیید

فرضیه
مطلوبیتاجراییندارددوم

384کل

اقداماتسازگاری

204مطلوبیتاجراییدارداول

180
53/0

47/0

00/1

50/0240/0
رد

فرضیه
مطلوبیتاجراییندارددوم

384کل
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هاسهمویکازاینمؤلفههایگوناگونیاست.هرازابعاد،عناصرومؤلفهساختارهرپدیدهمتشکل

شکل در متفاوتی ساختوزن و بردهی پدیده آن اولویتهریابی شناخت برای دارند. یکازعهده

ازآزمونناپارامتریکفریدمناستفادهشدهاست.نتایجآزموندر2متغیرهایتحقیقوآزمونفرضیة

شود.را همیا6جدول


 های پژوهش، آزمون فریدمن : آزمون فرضیه6جدول 

 متغیر نتیجه مقدار ها ویژگی متغیر
رتبه 

 میانگین

داریهتل

تعداد

آمارةکایدو

درجةآزادی

سطحپوشش

384

042/376

1

000/0

تأیید

فرضیه

اقداماتکاهشی

اقداماتسازگاری

99/1

01/1

اقدامات

کاهشی

تعداد

دوآمارةکای

درجةآزادی

سطحپوشش

384

335/21

2

000/0

تأیید

فرضیه

08/2استفادهازمنابعانرژیتجدیدپذیر

بهبودوانرژیازمنطقیاستفادة

انرژیوریبهره

11/2



گردشگراننگرشتغییر بازرگانان/

سفررفتارتغییروگردشگران/محلی
81/1

اقدامات

سازگاری

تعداد

دوآمارةکای

درجةآزادی

سطحپوشش

384

187/101

4

000/0

تأیید

فرضیه

43/3آبکمبودبرابردراقدامات

73/2دریاآبسطحاف ایشدربرابراقدامات

95/2اقداماتمدیریتزمین

زیستیتنو رفتندستازدربرابراقدامات
54/2



شدیدرخدادهایبرابردراقدامات

اییوهوآب
36/3



درجدولهایارا هخروجی آزمونکهکمتر6شده توجهبهسطحپوششآمارة با است،05/0،

نظرمدیرانشود.بنابرنتایج،ازدهدوهردوفرضیهتأییدمیهارانشانمیوجودتفاوتمیاناولویت

بُعداقداماتکاهشیبااماکناقامتیمقصدرامسر،بهلحاظاقداماتاماکناقامتیمقصدگردشگری،

نظردررتبةدومقراردارد.همچنیناز01/1دررتبةاولواقداماتسازگاریبامیانگین99/1میانگین

در11/2هابامیانگینهتلدرانرژیوریبهرهبهبودوانرژیازمنطقیاقداماتکاهشی،بُعداستفادة

گردشگران،نگرشدررتبةدوم،تغییر08/2بامیانگینرتبةاول،استفادهازمنابعانرژیتجدیدپذیر

نظراقداماتسازگاری،دررتبةسومقراردارند.از81/1سفربامیانگینرفتارتغییرومحلیبازرگانان
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اقدامات میانگینکمبودبرابردربُعد اقدامات43/3آببا اول، رتبة شدیدرخدادهایبرابردردر

میانآب با 36/3گینوهوایی میانگین با اقداماتمدیریتزمین دوم، رتبة سوم،95/2در رتبة در

رفتندستازدربرابردررتبةچهارمواقدامات73/2دریابامیانگینآبسطحاف ایشدربرابراقدامات

دررتبةپنجمقراردارد.54/2تنو زیستی



 گیری بحث و نتیجه

هایگذارد.فعالیتوهوامیوهوا،تأثیریژرفوشگرفبررفتارآبآبمن لةج  یازسیستمانسان،به

وهواتأثیراتهاییهستندکهدراف ایشتغییراتآبانسان،همچوناوقاتفراغتوگردشگری،پدیده

بدیهیاستکهگردشگرینیازمنداقداماتیدربرابرتغییراتآبایمیف اینده اما استگذارند. وهوا

بخش بخشهتلعمدهکه است. کرده ایجاد خود را آن از ازای یکی اقامتی تأسیسات و داری

هایصنعتگردشگریاستکهازمقادیرزیادیانرژی،آب،موادخامومحصوالتدیگرزیرمجموعه

تولیدمیبردوحجمزیادیازضایعاتوزبالهبهرهمی را وهواییکندوسومینعاملتغییراتآبها

پیامدهاییمنطقههواییوایاست.بایددرنظرداشتکهتغییراتآبونقلهواییوجادهحملپساز

داریخواهدداشت.درصنعتهتلشدهارا هخدماتکیفیتبرمنفی

دهه اهمیتدر تغییراتداریهتلسهمکاهشمهماب ارمن لةبهاقداماتتغییرهایاخیر، در

(.درتغییرCloes et al., 2014; Becken & Wilson, 2013فتهاست)موردتوجهقرارگروهواییآب

 ,.Sampaio et alتریندالیلهستند)هاوموانعازاصلیسازگاری،دوعاملانگی ه ـ اقداماتکاهشی

هستند،اقداماتخودهایفعالیتهواییبروآبتغییراتاثرکاهشدنبالبهکههاییهتل(.برای2012

آمی یازاف ایشتوانندبهطورموفقیت(کهازطریقآنمیLuo et al., 2018جوددارد)مشخصیو

(.Pang et al., 2013کنندیاآنراکاهشدهند)وهواییجلوگیریتغییراتآب

اینپژوهشباهدفسنجشوضعیتونگرشمدیراناماکنوتأسیساتاقامتیمقصدگردشگری

کاهشی اقدامات به تغییراتآب ـ رامسر برابر در اولویتسازگاری و اقداماتصورتوهوا این بندی

نتایجمشخصساختکه نگرش(، درخصوصسؤالوهدفاول)سنجشوضعیتو پذیرفتهاست.

برابرتغییراتآب ایننتیجههمسومدیرانفقطبهاقداماتکاهشیدر دیدگاهمثبتیدارند. باوهوا

 ;Michailidou et al., 2016; Leon and Arana, 2016; Pickering, 2011نتایجسایرتحقیقاتاست)

Gossling and Schumacher, 2010; Parry et al., 2009.)

 ,.Parry et alشد)منجرخواهدکمتریآسیببهکاهشیهایپیشین،اقداماتهمسوباپژوهش

بحرانمدیریتمواجهةحفظکنند،ازراخودرقابتیم یتتواننداقداماتمیهابااجرای(.هتل2009

خسارتراجبرانوبیمهبازسازیوهایپذیرند،وه ینهکمترتأثیرمدیریتیگردشگریهایطرحدر

( دهند هتل .(Michailidou et al., 2016کاهش خدمات بالقوةعوارضتأثیرتحتداریکیفیت

)قراراقلیمیتغییرات سیاستهاهتلروازاین.(Pickering, 2011دارد کاهندةباید اقدامات و ها

)تغییراتبالقوةعوارض دهند قرار مدنظر هتلبسیاری (.Leon and Arana, 2016اقلیمیرا هااز
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)گلخانهگازهایانتشارجبرانیاکاهشهایسیاستتصویبدرصدد هستند  Gossling andای

Schumacher, 2010.)

اقا تأسیسات و اماکن میمدیران مفید را موارد این کاهشی، اقدامات درجهت دانند:متی،

سلولبه سیستمکارگیری خورشیدی، زمینهای کمهای )ژ وترمال( توربینگرمایی بادی،عمق، های

سیستمآبِگرمایشِهایسیستم انرژی،دیوارعایقهایخورشیدی، ذخیرة پردة سیستم خارجی،

مصرف،هایکمخودکارروشنایی،سیستمکنترلانرژی،المپممطبو ،سیست ـ سیستمخودکارتهویه

اقامت،طولاف ایشبرایغذا،انگی هبخشدرمحلیمحصوالتسازیساختوایجادبامسب ،حداکثر

نفوذنقلیةوسایلنفوذ نفوذنقلیةوسایلالکتریکی، زیستی،هایسوختبانقلیهوسایلهیبریدی،

بهترینمحیطباگارساززیرساختبرایتقاضا همچنینجامدمدیریتهایروشزیست، ضایعات.

صرفهم ایایی قبیل کاهشآالیندهاز انرژی، مصرف در کمجویی رفتارهای اجرای هوا، کربن،های

تبدیلکاهشه ینه مصرفانرژی، هتلهایمربوطبه حوزة برنددر محیطیراهایزیستشدنبه

دارند.کارخوددرنظروکسببرای

)اولویت دوم هدف و یافتهدرخصوصسؤال اولویتمدیرانبندی(، که داده پژوهشنشان های

به رامسر گردشگری مقصد اقامتی تأسیسات و اقداماتاماکن سپس و کاهشی اقدامات با ترتیب

 ,Michailidou et al., 2016; Coles et al., 2013, 2014سازگاریاست.اینیافتهبانتایجتحقیقات)

2015; Kajan & Saarinen, 2013; Dwyer et al., 2010) تمایل است. بهنفعانذیهمسو

ارزیابیAmundsen et al., 2010)سازگاری ـ هایکاهشیسیاست پذیریانعطافوپذیریآسیب(،

(،تشویقJopp et al., 2010پذیری)انعطافاف ایشبرمقصد،تمرک سازگاریظرفیتمقصد،تعیین

هاومسیرتبادلعلتماهیتشبکهدارانبهوهواباعضویتدرشبکةهتلبهاقداماتکاهشیتغییرآب

تغییرصریحهای(،وجودسیاستColes and Zschiegner, 2011داران)وابقایدانشدرمیانهتل

هاواقداماتستسیاکاراییازدقیقوتخصصی(،ارزیابیKlint et al., 2011)داریوهوادرهتلآب

ادراکاتColes et al., 2013داری)هتلدراقلیمیسازگاریتغییرات ـ کاهشی واقلیمیتغییرات(،

واطالعات(،نیازبهMorrison and Pickering, 2013; Hopkins, 2014گردشگری)نفعانذیواکنش

 ,.Mataschi et alاحتمالی)گاریسازاقداماتاجرایموانعبرغلبهدربارةنفعانبیشترذیارتباطات

هایتشویقیبرایاقلیمیواعمالسیاستسازگاریتغییرات ـ کاهشیاقدامات(،نظرمثبتبه2014

های(واعمالسیاستCloes et al., 2014اقلیمی)تثبیتتغییراتوایانتشارگازهایگلخانهکاهش

وسایلحمل از استفاده سفرهایداخلیو بیوتشویقبه کاهشنقلکم/ کربنبرایکاهشانتشار

جملةمطالعاتسازگاریبودهاست.(ازLuo et al., 2018کربن)

به استفادةهمچنیندراقداماتکاهشیاولویتاجرا وریبهرهبهبودوانرژیازمنطقیترتیببا

تغییرهتلدرانرژی تجدیدپذیر، انرژی منابع از استفاده محلی،بازرگانانگردشگران،نگرشها،

کمبودبرابردرترتیببااقداماتسفرودراقداماتسازگاریاولویتاجرابهرفتارتغییروگردشگران

آباف ایشدربرابروهوایی،اقداماتمدیریتزمین،اقداماتآبشدیدرخدادهایبرابردرآب،اقدامات

هایسایرتحقیقاتمواردقبلبودهاست.یافتهزیستیتنو رفتندستازدربرابردریاواقداماتسطح
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(،بهبودکاراییScott and McBoyle, 2007مثال،استفادهازاب ارهایفنّاوری)کند.برایراتأییدمی

سوخت از استفاده انرژی، بهعملیاتیو کربنو خریدحقانتشار هاکارگیریفنّاوریهایجایگ ین،

(Peeters and Eijgelaar, 2014کاراییوکاهشاستفادهازانرژیواستفادهازانرژیتجدیدپذیرو،)

 Coles et(،بررسیعمرساختمانوبنایهتل)Zeppel and Beaumont, 2014سازیکربن)متعادل

al., 2015(استفادهازنرخانرژی،بهبودکاراییانرژی،مدیریت/ذخیرةمنابعآبی،)Michailidou et 

al., 2016جملةاقداماتکاهشیبودهاست.(از

اجتماعیواقتصادیافتتوسعةموجبهواوآبدرتغییراتتوسعه،حالدرکشورهایازبرخیدر

کاهشی.شودمی در ـ اقدامات باشند. هم از مستقل یا جایگ ین یا مکمل است ممکن سازگاری،

نیازبهاقداماتیابد،بنابراینمیکاهشییهواوآبتغییراتهایه ینهاجرایاقداماتکاهشی،صورت

اقداماتکاهشیسازگاریکممی توانجایگ ینیکدیگرکرد.حدمشخصیمیتاسازگاریرا ـ شود.

هوایی،اقداماتکاهشیهمیشهالزمخواهدوآبدرسیستمناپذیربرگشتتغییراتازجلوگیریبرای

اقداماتسازگاریدرمقابله اما بهاقتضااقلیمیغییراتتبابود، تغییراتاستالزمبنا هواییوآبتا

تأسیساتاید ال،طوروهواراکنترلکند.بهآبدرنظامپیشینوفعلیاف ایشازناشیناپذیربازگشت

باتوجه.کننداقداموهواتغییراتآبباسازگاری ـ کاهشبرایزمانهمطوربهبایداقامتیگردشگری

شود:پژوهش،پیشنهادهایمدیریتیزیرارا همیبهنتایج

رادیوهامانند)هنگامزودهشدارتجهی اتبهدسترسی - هتلصورتشبکهبه( برای اماکنای و ها

 اقامتی.

 کاهشیوسازگاری.اقداماتدربارةعملیاطالعاتباهاییاندازیوبگاهراه -

 گ ارش.وانتشارلیمیشرایطاقایجادرسانةاجتماعیتخصصیدرزمینةوضعیت -

 بازاریابی.هایفعالیتری یبرنامهبرایفصلیمدتکوتاههایبینیپیشازاستفاده -

هاهواییبرایمدیرانوکارکنانهتلوآبتغییراتکاهشیوسازگاریدرزمینةآموزشیهایبرنامه -

 عمومی.آموزشوکمپین

 هاواماکناقامتی.درهتلمحیطیزیستیتهایتشویقیبرایاجرایمدیرتدوینوابالغسیاست -

 ها.درهتلکاهشیوانطباقیهایپروژهاجرایبرایگذاریسرمایه -

 ای.گلخانهگازهایخسارتجبرانهایتدوینبرنامه -

 ازمنابع)آب،پوششگیاهیو...(.حفاظتابتکارات -
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یراتمتوسطدمایماهانهوساالنةنیمةشمالیبررسیروندتغی(.»1393احمدی،فرشادورادمنش،فریدون)

 .865-855،ص4،شمارة28،جلدآبوخاك)علوموصنایعکشاورزی(«.کشوردرنیمقرناخیر

عراقی آزاده، اذعانی، شیفته شهابو )نژاد، به اد »1389صومعه، آبیاستان(. منابع بر اقلیم بررسیتغییر

اولینهمایشملیمد«مازندران آبیاراضیساحلی، یریتمنابع ،17-18 علوم1389آذرماه دانشگاه ،
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.120-99،ص2شمارة،سالسوم،تحلیلفضاییمخاطراتمحیطی«.هایایرانسالیخشک

حبیب عبداهلل، )پیرنیا، کریم سلیمانی، و محمود روشن، »1394نژاد در(. بارندگی و دما تغییرات بررسی

کرةشمالیسواحلجنوبیدریایخ رومقایسةآنباتغییراتدرمقیاسجهانیونیم مدیریتحوزة«.
 .100-90،ص11،سالششم،شمارةآبخی 

ه سعید، جهانبخش، رضایی میرامید، دینادیانی، و مجید )بنفشه، یعقوب. »1389پژوه، سازیمدل(.

 ICIWGالمللیجغرافیدانانجهاناسالم)چهارمینکنگرةبین«.پارامترهایتغییراقلیمدراستانمازندران

 ،زاهدان.1389فروردینماه25-27،(2010

( اسماعیل شاهکویی، و آذر »1397حیدری، ا(. دورهبررسی وقو  باحتمال مازندران در تر هایخشکو
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