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ABSTRACT
Green space as one of the important pillars in urban planning and management, has significant
effects on controlling and improving climate change in cities and is considered as one of the largest
water consumers in cities. This research is a test of hypothesis in terms of applied orientation, a
hypothesis in terms of purpose and a survey in terms of strategy. In the present study, the statistical
population of this study was all green space experts in Tehran with a total number of 1080 people
and of these, 268 people were selected as a sample through Cochran's formula and simple random
sampling method. To answer the research questions and review the research objectives, a
questionnaire was designed as the main research tool. To confirm the validity of the measuring
instrument, three types of evaluation validity were used under the headings of content validity,
convergent validity and divergent validity. The research results showed that the questionnaire has a
good validity. Data analysis was performed using Structural Equation (SEM) method. Findings
show that horticultural structures adapting to climate change with a path coefficient of 0.447 have
a positive and significant effect on optimizing water consumption, as well as educational structures
adapting to climate change with a path coefficient of 0.287 And the economic structures of climate
change adaptation with a path coefficient of 0.157 have a positive and significant effect on water
consumption optimization, while climate change adaptation policy structures do not have a
significant effect on water consumption optimization.
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Extended Abstract
1. Introduction
One of the most important consequences of climate
change and global warming is the impact on
hydrological variables and water resources, which
has a significant impact on the quantity and quality of
water (Harper et al., 2020). In the meantime, green
space is of great importance, which has faced a water

shortage crisis due to climate change and improper
management of water resources (Madani, 2014).
Green space as one of the important pillars in urban
planning and management, has significant effects on
controlling and improving climate change in cities
(Aghili Nasab et al., 2012). According to the average
rainfall in the country (45 mm and less than one third
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of the annual rainfall in the world) (Tehran
Meteorological Department, 1400), 75% of rainfall is
out of season and can be used in agriculture,
especially There is no green space (Madani, 2014).
This issue has become critical with the excessive
and uncontrolled exploitation of surface and
groundwater resources. This crisis is more noticeable
in cities, especially Tehran (Aghili Nasab et al., 2012).
Therefore, the use of adaptation structures with
climate change in green space will be effective in
the sustainability of the urban environment,
especially sustainable water management.
2. Methods and Material
This research is a test of hypothesis in terms of
applied orientation, a test in terms of purpose and a
survey in terms of strategy. The statistical
population was all green space experts in Tehran
with a total number of 1080 people and from this
number, 268 people were selected as a sample
through Cochran's formula and simple random
sampling method. Data analysis was performed
using structural equation method (SEM) using
Smart PLS3 software..
3. Results and Discussion
Analysis of the results showed that in the general
research model, among the adaptation structures
with climate change, horticultural structures with an
impact factor (factor load) of 0.447 is the most
effective structure on optimizing water consumption
in green space of Tehran. After that, educational
structures (0.287), economic structures (0.157) and
finally policy structures (0.106) were ranked second
to fourth, respectively. The results also showed that
horticultural, educational and economic structures
adapting to climate change have a positive and
significant effect on optimizing water consumption
in the green space of Tehran, while policy structures
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adapting to climate change had no effect on
optimizing water consumption. The standardized
coefficient of the path between the variables of
horticultural structures was adaptation to climate
change and optimization of water consumption in
the green space of Tehran (0.447), which shows that
horticultural structures account for 44.7% of the
changes in optimization of water consumption.
Explains directly and predicts climate change
adaptation educational structures 28.7% and climate
change adaptation economic structures 15.7% of
water consumption optimization changes in Tehran
green space.
4. Conclusion
The results of this study made it clear that
sustainable water management in the green space of
Tehran is affected by many variables. It can be
concluded that many issues and problems related to
sustainable water management in the green space of
Tehran, during the development of policies and
programs, are formed and are influenced by other
factors, as a result, according to experts. Green
space Due to the need to use an appropriate
cultivation pattern in urban green space, the effects
of climate change can be minimized by introducing
alternative species and having a long-term and
planned plan for land management and presenting a
cultivation pattern regionally. . In this regard,
strengthening public belief in climate change and
water crisis and creating a culture of adaptation
through mass media, radio and television is
important, and providing the institutions needed to
develop and expand green space, will be effective in
optimal water management.
keywords: Climate change, Global warming,
Sustainable water management, Green space,
Tehran.
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چکیده
فضای سبز بهعنوان یکی از ارکان مهم در برنامهریزی و مدیریت شهری ،اثرات قابلتوجهی در کنترل و بهبوود تغییور
اقلیم شهرها دارا است و بهعنوان یکی از بزرگترین مصرفکننودگان آب در شوهرها محسووب مویشوود؛ بنوابراین
بهکارگیری سازههای تطبیق با تغییر اقلیم در فضای سبز ،در پایداری محیط شهری بهویژه مدیریت پایودار آب مورثر
خواهد بود .این پژوهش از نظر جهتگیری کاربردی ،از لحاظ هدف ،آزمون فرضیه و از نظر راهبرد ،پیمایشی است .در
پژوهش حاضر ،جامعۀ آماری این تحقیق ،همۀ کارشناسان فضای سبز شهر تهران بودند که تعداد کل آنوان  1404نفور
بود و از این تعداد 870 ،نفر بهعنوان نمونه ازطریق فرمول کوکران و روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخواب شودند.
برای پاسخ به سراالت تحقیق و بررسی اهداف تحقیق ،پرسشنامهای بهعنوان ابزار اصلی تحقیق طراحی شود .بورای
تأیید روایی ابزار اندازهگیری از سه نوع روایی ارزیابی با عنوان روایی محتوی ،روایی همگرا و روایی واگرا استفاده شد
که نتایج تحقیق نشان داد پرسشنامه از روایی مناسبی برخوردار است .همچنین ،درجهت تعیین پایایی پرسشنامه از
دو معیار (ضریب آلفای کرونباخ و ضریب پایایی مرکب) بر طبق نظر فورنل و الرکر ( )1001استفاده شود کوه در ایون
پژوهش همۀ متغیرها از پایایی مناسبی برخوردار بودند .تجزیهوتحلیل دادهها با استفاده از روش معوادالت سواختاری
( )SEMبه کمک نرمافزار  Smart PLS3صورت گرفت .یافتههای تحقیق نشاندهنودۀ آن اسوت کوه سوازههوای
باغبانی تطبیق با تغییر اقلیم با ضریب مسیر  4/006تأثیر مثبت و معناداری بر بهینهسازی مصرف آب دارند ،همچنین
سازههای آموزشی تطبیق با تغییر اقلیم با ضریب مسیر  4/806و سازههای اقتصادی تطبیق با تغییر اقلیم بوا ضوریب
مسیر 4/116بر بهینهسازی مصرف آب تأثیر مثبت و معناداری دارند ،درحالیکه سازههای سیاستگذاری تطبیوق بوا
تغییر اقلیم تأثیر معناداری بر بهینهسازی مصرف آب ندارد.

مقدمه
امروزه دنیا با چالشهایی جدي ،همچون گرموایش
کورۀ زموی (،)Luber and McGeehin 2008: 428
افزایش نیاز به انرژي ( ،)FAO,2016کواهش کمیو و
کیفیو ب ( Arunrat and Pumijumnong, 2015:
 ،)275افزایش پسوماندهاي هویري و عوی ی ( Chu
 ،)Chen, 2018: 262افوووزایش یبریووو وووا
( )FAO,2016و میمیر از همه ،یغییر اقلیم ( Bevan et
 )al., 2020:2روبهرو اس کوه پیامودهاي (مسو ییم و
غیرمس ییم) زیوادي را بوهویوهه بوراي افورادي کوه در

کشوونرهاي درحووا ینس و ه زنوودگی موویکییوود ،ایدوواد
مویکیود ( .)Goli et al., 2020: 188در ایو میوا ،
یغییر اقلیم ،بهعینا یک چالش میم با یأثیرگذاري بور
همۀ ف الی هاي بشر هویا ه هودهاسو ( Bevan et
 .)al., 2020:2طبق نظر هیئ بی المللی یغییر اقلیم،
در ن یدۀ یغییر اقلیم در قر بیس م ،دماي کرۀ زموی
 1/6درجوۀ سووان یگووراد افوزایش یاف ووه و پوویشبییووی
میهند یا سوا  0811ایو میودار بوی  8/4یوا 5/1
درجۀ سان یگراد افزایش یابد (بحري و زاهودي8915 ،؛
بهنیلاز هیئ بی المللی یغییور اقلویم .)0181 ،4یکوی از

 .1دانشآموخته دکترای ترویج و آموزش کشاورزی از دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران ،تهران ،ایران (نویسنده مسئول) melika.rajaee@srbiau.ac.ir
hoseinim@ut.ac.ir
 .8استاد گروه ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران ،تهران ،ایران
amalek@ut.ac.ir
 .3استاد گروه ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران ،تهران ،ایران
4. Intergovernmental Panel On Climate Change:IPCC
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میمیری پیامدهاي یغییور اقلویم و گرموایش جیوانی،
یأثیر بر م غیرهاي هیدرولنژیکی و میابع ب اس  ،که
بر کمی و کیفی ب  ،یأثیر قابلیونجیی مویگوذارد
(.)Harper et al., 2020: 1

ب یکی از ضروريیری میابع طبی ی براي انسوا
و منجندات ( )Harper et al, 2020:1و درعوی حوا ،
بحرانوووییوووری میبوووع طبی وووی در جیوووا اسو و
( ،)Chartzoulakis & Bertaki, 2018: 88که کمبوند
هدید ب یک نگرانی و چالش جدي جیوانی در حوا
حاضر و بییده محسون مویهوند (عیودي و همکوارا ،
 .)988 :8911ای مسئله در کشنري نظیر ایرا که در
کمربید شکی دنیا قرار گرف وه و بسویاري از میواطق
ب بووهعوونرت شووک و نیمووه شووک هس و ید ،داراي
اهمی دوچیدا اس (م ی وناه و اورنگوی.)0 :8915،
ای منضنع در هرایطی اس که شکسالیهاي ا یور
در کشنر ،سب کاهش میابع ب قابلدسو ر هوده،
بهطنريکوه میوابع ب هواي سوطحی و زیرزمییوی بوه
میدار قابلینجیی کاهش پیدا کردهاس (لشو ی زنود و
همکووارا  .)411 :8919 ،در ای و بووی  ،فسوواي سووبز از
اهمی بسزایی بر نردار اس کوه بوهدلیول یغییورات
اقلیمی و مدیری نادرس میابع ببی ،با بحرا کمببوی
مناجه هدهاسو ( )Madani, 2014: 315و بوهعیونا
یکی از بوزر یوری مرور کییودگا ب در هویرها
محسن میهند ( .)Huang et al., 2019: 242فساي
سبز بهعیونا یکوی از ارکوا میوم در برناموهریوزي و
مدیری هیري ،اثرات قابلینجیی در کی ر و بیبوند
یغییوور اقلوویم هوویرها دارد (عییلووی نس و و همکووارا ،
.)8918:9
باینجه به م نسط بارندگی در کشنر ( 45میلیم ر
و کم ر از یکسنم میزا بارنودگی سواهنه در جیوا )
((ادارهکوول هناهیاسووی اسوو ا ییوورا 75 ،).)8411 ،
درعد بارندگیها ،ارج از فرل بنده و امکا اسو فاده
از ب در ببش کشاورزي بهویوهه فسواي سوبز وجوند
نوودارد ( .)Madani, 2014: 316ایوو منضوونع بووا
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بیرهبرداري فراوا و بیرویه از میابع ب هاي سوطحی
و زیرزمییی ،جیبۀ بحرانی پیدا کردهاس  .ایو بحورا
در هیرها بهویهه ییرا  ،بهعیونا اعولییوری کوانن
جذ جم ی کشنر نسب به محیط روس ایی اطورا
ب بیشو ر محسوون اسو (عییلووی نسو و همکووارا ،
)9 :8918؛ زیرا هیرها همناره گورمیور ،کومبوارا یور و
شکیر از میاطق همدنار ند هس ید ( Deligios et
.)al., 2019: 461

ییرا از نظر ب وهنایی ،غیر از نناحی کنهسو انی
همالی که اندکی مرطن و م د اس  ،کوً گورم و
شک اس  .حداکثر دماي ثب هده در ییرا در سا
 4/91 ،8911درجووووه و حووووداقل ب  -4/7درجوو وۀ
سان یگراد و میوانگی ماهانوه ،حوداکثر  01و حوداقل
 8/1درجه اس  .م نسط میزا بارندگی در سطح هیر
ییرا کم بنده و بوه میودار  045میلویلی ور در طون
سا اندازه گیري و ی داد روزهاي یببیدا ب نیوز 96
روز در سا ثب هدهاس  .بوهطونرکلی اقلویم ییورا
طی دورۀ  45سالۀ گذه ه یغییر کوردهاسو  .بررسوی
بارش طی دورۀ 45سالۀ ا یر نشا میدهود بارنودگی
هیر ییرا در ای دروه یغییر محسنسی نداه هاسو .
با ینجه به بنچه دربارۀ یغییرات اقلیموی ییورا گف وه
هد ،به نظر می رسد حفظ فساي سبز منجند در بییدۀ
نزدیک ،به میابع ببی بیش ري نیازمیود ناهود بوند .از
طر دیگر ،گس رش فساي سوبز ف لوی هویر ییورا
براي دس یابی به اس انداردهاي جیوانی سورانۀ فسواي
سبز هیري منجو افوزایش پنهوش گیواهی منجوند
میهند که ند به م یی افوزایش نیواز بوه میوابع ب
اس (اداره کل هناهیاسی اس ا ییرا .)8411 ،
هناهد علمی زیادي لزوم مدیری پایودار ب را در
هرایط یغییور اقلویم یأییود مویکیود .براسوا ن وای
یحییوووق مًیوووی و همکوووارا ( ،)8411راهکارهووواي
سازگاري کشاورزا با یغییر اقلویم بوراي بیورهبورداري
پایدار از میابع ب  ،در پی عامل بمنزهوی و یرویدوی،
موودیری ی ،نیووادي و زیرسووا ی ،فیووی و زراعووی و
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اق رووادي و مووالی گووروهبیوودي هوودند و اولنی و بووه
راهکارهوواي نیووادي و زیرسووا ی ا رووا یافوو .
همچیی محمدپنر و همکوارا ( )8911در یحیییوی،
دریاف ید که سامانههاي ببیواري یحو فشوار نوهیییوا
باعث عرفهجنیی در مرر ب نشده ،بلکه میدور بوه
یبری بببنا هاي زیرزمییی نیز میهنند .ن ای ایو
مطال ه بر لزوم مطال ات مودیری حنضوههواي ببریوز
درجیوو ایبووات اسوو رایهيهوواي عووحیح موودیری ی،
به رون در میواطق بحورا زده یأکیود دارد .ن وای
یحییق کرمی و همکارا ( )8917نشا داد کوه یوأثیر
عنامل اقلیمی ،مانید دماي کمییه و بیشییه ،میوانگی
پنهووش گیوواهی بوور
بوارش ،یببیوور ،ی وورا و هوا
کیفی میابع ب زیرزمییی یوأثیر مثبو و م یواداري
داه  .همبس گی ایو فاک نرهوا بوا اسو فاده از ابوزار
یحلیل همبس گی فسایی بررسی هد .قایودي ()8916
در پهوهش ند به ای ن یده دس یاف که بایسو ی
به یغییر الگني فساي سبز و درن یده کواهش مرور
ب و نیز روشهایی براي کاهش میزا یببیر و ی ورا
یا از میزا ب منرد نیواز بوراي فسواي سوبز
پردا
هیر کاس  .در ای راس ا میینا با هیاسایی گیاهوا
میاوم به شکی ،از مرر بیش از حد ب  ،جلنگیري
کرد .کاه چم نیازمید مرر ب بسیار زیاد اسو
و بههمی دلیل ،بایس ی کاه ب را به کم ری میزا
رسووواند .در یحییوووق کلووو  8و همکوووارا ()0101
مدمنعهاي جامع از اس رایهيهاي مدیری ی بوهعیونا
عنامل سازگار با یغییرات اقلیم پیشییاد هدهاسو کوه
ینسط تينف ا مربنط در کمک به جام ه در بر ونرد
با کمبند ب در دورههاي شکسالی اجرا هوده اسو .
درواقووع سووه اس و رایهي اعوولی ،اقوودامات اج موواعی-
فرهیگووی ،فیووی و اکنلوونژیکی و اق رووادي پیشووییاد
هده اس  .لی و مکارا  )0186( 0به بررسوی مودیری
میابع ب پردا ید .ب ها وض ی بییدۀ ب را با طرح
سیارینهاي مب لف ینس ۀ اج ماعی و هیرنشوییی یوا
1. Klass
2. Li

سا  0101بررسی کردند .ن ای نشا داد که فشار بور
میوابع ب در بییوده افووزایش ناهود یافو  .جنانووا 9و
همکارا ( )0189بوا اندوام پهوهشوی در میطیوهاي از
بفرییووا نشووا دادنوود کووه یغییوورات اقلیمووی بوودو
درنظرگرف فناید دياکسوید کورب  ،یوا سوا 0151
میدر به کاهش  8/6درعدي ینلید غوذا و محرونهت
کشاورزي و نیز کواهش  1/0درعودي ینلیود نا وال
دا لی در میطیۀ منرد نظر میهند.
باینجه به اثرات و پیامدهاي ناهی از یغییر اقلیم
در ببش فساي سبز ،ازجمله جابهجایی فرن و به
همراه ب وقنع همزما دو ییش گرمایی و سرمایی
(بهگننهایی که ببش قابلینجیی از پنهش گیاهی
براثر سرماي هدید زمس ا ازبی رف ه و ببشی از
ناهد دید) و
پنهش نیز از هدت شکی بسی
افزایش درجهحرارت محیط در فساي سبز (که منج
افزایش ییف و ی را گیاها و درن یده افزایش
یلفات ب و نیاز به ببیاري بیش ر براي حفظ وض ی
بیییۀ پنهش گیاهی اس ) ،یحییق حاضر را بهدنبا
پاسبگنیی به ای سؤا سنا دادهاس که سازههاي
یطبیق با یغییر اقلیم بر مدیری پایدار ب در ببش
فساي سبز ییرا کدامید؟ یا هاید ب نا به پیشبییی
و پیشگیري مسائل ناهی از یغییر اقلیم پردا ه و یا
حدي از بروز مشکًت ناهی از کمببی ،بهویهه در
فساي سبز هیر ییرا جلنگیري کرد.
در ای راس ا ،یحییق حاضر با هد یحلیل و
بررسی اثرببشی سازههاي یطبیق با یغییر اقلیم بر
مدیری پایدار ب در ببش فساي سبز ییرا اندام
هدهاس  ،در راس اي حرن به ای هد  ،اهدا
ا راعی زیر یدوی هدهاند:
 .8یبیی یأثیر سازههاي اق رادي یطبیق با یغییر اقلیم
بر مدیری پایدار ب در ببش فساي سبز ییرا ؛
 .0یبیی یأثیر سازههاي سیاس گذاري یطبیق با یغییر
اقلیم بر مدیری پایدار ب در ببش فساي سبز ییرا ؛
3. Juana
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یأثیر سازههاي باغبانی یطبیق با یغییر اقلیم
پایدار ب در ببش فساي سبز ییرا ؛
یأثیر سازههاي بمنزهی یطبیق با یغییر اقلیم
پایدار ب در ببش فساي سبز ییرا .

روش تحقیق
ای یحییق از دیدگاه طبیهبیدي یحیییات و بر
مبیاي هد  ،از ننع کاربردي اس ؛ همچیی در پی
اقدامات مؤثري اس که ب نا از طریق ب به مدیری
و اییکه
پایدار ب در ببش فساي سبز ییرا پردا
چه یدابیر و راهکارهایی براي حل مسأله وجند داه ه
و دارد .از حیث امکا کی ر م غیرها بهدلیل نبند
امکا چیی امري از ننع یحیییات هبۀ یدربی اس و
از ب د روشهیاسی بهعنرت کمی اس .

منطقۀ مورد مطالعه
اس ا ییرا با وس ی حدود  81184کیلنم ر مربع
بی  94یا  96/5درجۀ عرض همالی و  51یا 59
درجۀ طن هرقی واقع هدهاس  .ای اس ا از هما
به اس ا مازندرا  ،از جین به اس ا قم ،از جین
غر به اس ا مرکزي ،از غر به اس ا البرز و از
هرا به اس ا سمیا محدود اس  .اس ا ییرا  ،از
هیرهاي ییرا  ،هیریار ،اسًمشیر ،ري ،پاکده ،
دماوند ،همیرا  ،ورامی و فیروزکنه یشکیل هدهاس .
هیر ییرا  ،پای ب ایرا  ،بهعینا پرجم ی یری
هیر کشنر ،از نظر مساح هیرنشییی نهیییا در
ایرا  ،بلکه در دنیا جزو بزرگ ری هیرها اس که از
ب بهعینا ابرهیر یاد میکیید (و سای مرکز بمار
ایرا .)8411 ،

شکل  :1موقعیت جغرافیای استان تهران

مأ ذ :اداره کل حفاظ محیط زیس ییرا 8411 ،

تابستان  ،1041سال بیستم ،شماره 76

جغرافیا و توسعه 875 

از دید ناهمناريهاي طبی ی ،ییرا به دو ناحیۀ
ده ی و کنهپایهاي البرز ییسیم میهند و گس رۀ
کیننی ب از اریفاع  111یا  8111م ري از سطح دریا
ام داد یاف هاس  .ییرا داراي اقلیم نیمه شک اس .
در بیش ر سا ها ،فرل زمس ا نیمی از کل بارشهاي
ساهنۀ ییرا را یأمی میکید و یابس ا نیز
کمبارا یری فرل در ییرا اس  .ب وهناي ییرا
م أثر از کنهس ا در هما و ده در جین اس .
غیر از هما ییرا که یح یأثیر کنهس ا ب وهناي
ب یا حدي م د و مرطن اس  ،ب وهناي بییۀ
هیر کً گرم و شک و در زمس ا ها اندکی سرد
اس  .ره هکنه البرز همچن سدي به نحن مؤثري از
نفنت بسیاري از یندههاي هنا جلنگیري میکید.
درن یده باعث هدهاس که هناي هیر از از یک سن
شکیر و از سني دیگر از برامش نسبی بر نردار
باهد .میزا بارندگی در سطح هیر ییرا عمدیا کم
وده و به میدار  045٫1میلیم ر در طی سا

اندازهگیري و ی داد روزهاي یببیدا (با دماي زیر
عفر) ب نیز  96روز در سا ثب هدهاس  .در یک
دورۀ  45ساله بیش ری دماي ییرا  49درجۀ
سلسین و کم ری دماي ب  -85درجۀ سلسین
گزارش هدهاس  .میانگی رطنب نسبی هنا در ییرا
 41درعد بندهاس (ادارهکل هناهیاسی اس ا ییرا ،
.)8411
روش نمونهگیری
براي بررسی نمننۀ منردي از یکییک جمعبوري و
یکمیل پرسشیامۀ محیقسا ه ،اس فاده هدهاس  .در
پهوهش حاضر ،جام ۀ بماري ای یحییق ،همۀ
کارهیاسا فساي سبز هیر ییرا بندند که ی داد کل
بنا  8111نفر بند و از ای ی داد 061 ،نفر بهعینا
نمننه ازطریق فرمن کنکرا و روش نمننهگیري
یرادفی ساده ان با هدند.

شکل  .8خالصهای از فرایند تحقیق

یییه و یرسیم :نگارندگا 8411،

ابزار اندازهگیری
براي پاسخ به سؤاهت یحییق و بررسی اهدا
یحییق ،پرسشیامهاي بهعینا ابزار اعلی یحییق
طراحی هد و دادههاي ای مطال ه ،با اس فاده از

پرسشیامۀ محیقسا ه ،طراحی و جمعبوري هد.
براي یأیید روایی ابزار اندازهگیري از سه ننع روایی
ارزیابی با عینا روایی مح ني ،8روایی همگرا 0و روایی
واگرا 9اس فاده هد .روایی مح ني بهوسیلۀ اطمییا از
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سازگاري بی ها هاي اندازهگیري و ادبیات منجند
ایداد هده (رضازاده و داوري .)08 :8919،ای روایی
ینسط نظرسیدی از اس ادا و برگا حاعل هد.
روایی همگرا به ای اعل برمیگردد که ها هاي
هر سازه با یکدیگر همبس گی میانهاي داه ه (رضازاده
4
و داوري )08 :8919 ،براسا نظر فنرنل و هرکر
( ،)8118م یار روایی همگرابند ای اس که
میانگی واریان هاي اس براجی 5بیش ر از 1/5
باهد.روایی واگرا نیز ازطریق میایسۀ جذر  AVEبا
همبس گی بی م غیرهاي مکین (جدو  )6سیدیده
هده و براي هرکدام از سازههاي ان کاسی ،جذر AVE
باید بیش ر از همبس گی ب سازه با سایر سازهها در
مد باهد (رضازاده و داوري .)08 :8919 ،همچیی در
ای پهوهش ،درجی ی یی پایایی پرسشیامه از دو

م یار (ضری بلفاي کرونباخ و ضری پایایی مرک )6
بر طبق نظر فنرنل و هرکر ( )8118اس فاده هد.
ضرای بلفاي کرونباخ یمامی م غیرها در ای پهوهش
از حداقل میدار قابلقبن ( )1/7بیش ر بند .پایایی
مرک بر ً بلفاي کرونباخ که بهطنر ضمیی فرض
وز یکسانی دارد ،م کی بر بارهاي
میکید هر ها
عاملی 7حیییی هر سازه اس ؛ بیابرای م یار بی ري را
براي پایایی ارائه میدهد .حداقل میدار قابلقبن
پایایی مرک ( )1/7اس که باید میداري بیش از 1/7
را بهدس بورد یا بیانگر ثبات درونی سازه باهد
(رضازاده و داوري .)00 :8919 ،در جدو  8و  ،0ن ای
پایایی و روایی ابزار سیدش بهطنر کامل بورده
هدهاس .

جدول  :1روایی همگرا و پایایی ابزار اندازهگیری
م غیرهاي پهوهش

سازههاي اق رادي
سازههايسیاس گذاري
سازههاي یطبیق با یغیر اقلیم
سازههاي باغبانی
سازههاي بمنزهی
بیییهسازي مرر ب
مأ ذ :نگارندگا 8411 ،

ضری میانگی واریان
اس براجهده ()AVE

ضری پایایی
مرک ()CR

ضری پایایی
بلفاي کرونباخ

1/705
1/799
1/675
1/741
1/616

1/1551
1/157
1/151
1/100
1/141

1/146
1/141
1/150
1/111
1/197

جدول  :8ماتریس همبستگی و بررسی روایی واگرا

سازههاي اق رادي سازههاي سیاس گذاري سازههاي باغبانی سازههاي بمنزهی بیییهسازي مرر ب
سازههاي اق رادي

*1/158

سازههاي سیاس گذاري

1/188

*1/156

سازههاي باغبانی

1/145

1/196

*

1/108

سازههاي بمنزهی

1/119

1/141

1/180

*1/164

بیییهسازي مرر ب

1/791

1/184

1/117

1/197

*

1/194

مأخد :نگارندگا 8411 ،

براسا مطال عینا هده و ن ای بهدس بمده از
روجیهاي نرمافزار  ،Smart pls3جداو  8و ،0
نشا دهیدۀ ب اس که ابزار اندازهگیري از روایی و
پایایی (ضری میانگی واریان اس براجهده ،ضری

پایایی مرک و ضری بلفاي کرونباخ) میاس
بر نردار هس ید .یدزیهویحلیل اطًعات ای پهوهش،
در دو سطح ینعیفی و اس یباطی در دو نرمافزار
 SPSS23و  Smart PLS-3اندام هدهاس .
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نتایج
مد یابی م ادلۀ سا اري ،یک یکییک یحلیل
چیدم غیري بسیار کلی و نیرومید از اننادۀ رگرسین
چیدم غیري اس که به پهوهشگر امکا میدهد
مدمنعهاي از م ادهت رگرسین را به گننۀ همزما
منرد بزمن قرار دهد .با ینجه به م یارهاي روایی و
پایایی مد و ن ای بهدس بمده از ای یحییق ،میینا
ن یده گرف که م غیرهاي بهکاررف ه در پهوهش ،مد
میاسبی براي بررسی مدیری پایدار ب در ببش فساي
سبز ییرا بندهاس  .هما طنر که در جداو  8و 0
نشا داده هدهاس  ،همۀ ها هاي روایی و پایایی
ابزار یحییق ،از میدار قابلقبن ی یی هده ،بیش ر اس .

هکل  9مد اندازهگیري اولیه در حال یبمی ضرای
اس اندارد ( (PLS-Aو هکل  4مد اندازهگیري اولیه در
حال م یاداري ضرای ( )BTرا نشا میدهد.
یدزیهویحلیل ن ای نشا داد که در مد کلی پهوهش،
از میا سازههاي یطبیق با یغییر اقلیم ،سازههاي باغبانی
با ضری یأثیر (بار عاملی)  1/447اثرگذاریری سازه بر
بیییهسازي مرر ب در فساي سبز هیر ییرا اس .
پ از ب  ،سازههاي بمنزهی ( )1/017در ریبۀ دوم،
سازههاي اق رادي ( )1/857در مریبۀ سنم و درنیای
سازههاي سیاس گذاري ( )1/816در مریبۀ چیارم جاي
گرف (هکل .)9

شکل  :3مدل اندازهگیری اولیه در حالت تخمین ضرایب استاندارد ((PLS-A

یییه و یرسیم :نگارندگا 8411 ،
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سازههاي اق رادي

جدول  :3گویهها و مقدار بار عاملی و ضرایب معناداری برای هریک از بخشهای پرسشنامۀ مورد مطالعه
t-value
بار عاملی
ببش
X1
41/571
1/101
سرمایهگذاري ببش رنعی در حنزۀ یکینلنژيهاي جدید
X2
55/614
1/161
اع بارات جذ هده از بانکها و مؤسسات مالی
X3

دس رسی به بازار
جذ سرمایههاي ارجی
بیمۀ سیس مهاي ببیاري
افزایش بیرهوري میابع ب در ببش فساي سبز
یبری بندجه از سني هیرداري
ی یی ارزش اق رادي ب
مشارک هیئ هاي یبرری م شکل از کارهیاسا  ،محییا و مسئنه هیر
سیاس هاي بیرهبرداري بیییه از حنضۀ ببریز
دس نرال ملها در زمییۀ کاهش و کی ر اثرات یغییر اقلیم
ان یا مالکی به ببش رنعی
قنانی و میررات حمای ی سازگار با یغییر اقلیم
وجند ایس گاههاي سیدش ب وهنا
برنامۀ سازما یاف ۀ بیرهبرداري و نگیداري از یأسیسات
جذ همکاريهاي بی المللی
کاه گننههاي گیاها بنمی سازگار با اقلیم میطیه
ان با ارقام میاوم به شکی
کاه گیاها در درزها و هکا ها

1/150
1/150
1/161
1/164
1/199
1/160
1/157
1/140
1/168
1/155
1/169
1/167
1/150
1/154
1/765
1/181
1/107

58/155
56/141
61/560
64/101
41/718
51/671
57/161
58/160
61/111
41/911
68/655
60/618
56/896
54/158
04/079
45/605
41/958

X20

یغییر یاریخ کاه
جلنگیري از یببیر ب از سطح ا با اس فاده از مالچ
ان با گننۀ چم سازگار با یغییر اقلیم
سا بارا گیر
بهحداقل رساند یلفات ب با ان با ا و بس ر رهد گیاهی میاس
کاهش میزا یببیر ب از سطح ا با افزایش زما نگیداري ب در ا
کاه گلهاي چیدساله بهجاي گلهاي فرلی
هر در چهها و در ا
مروجا بگاه و م بر در زمییۀ سازگاري
ینلید مح ناي بمنزهی در سطنح مب لف
یبلیغ فیاوريهاي ننی ببیاري
یباد اطًعات ببش اجرایی و ببش یحییق
روش ببیاري ایس ایی
کاه گیاها مشابه به لحاظ نیاز ببی
اس فاده از جاتبههاي فناال اده مثل پلیمرهاي سنپر جات
یکینا ی ببیاري از طریق ارزیابی دقیق ناز ها و سرب پاشها

1/117
1/119
1/191
1/195
1/141
1/191
1/144
1/195
1/159
1/167
1/177
1/160
1/184
1/190
1/148
1/145

45/884
46/650
51/177
45/111
50/181
47/148
51/540
58/107
50/910
66/094
78/056
51/151
91/917
51/107
58/611
58/041

X36

اس فاده از سیس م ببیاري کم ییظیمهننده
کاهش مرر انرژي
اس فاده از پسا هیري
روشهاي ننی ببیاري

1/178
1/169
1/158
1/750

65/617
60/944
69/501
05/161

X4
X5
X6
X7
X8
X9

سازههاي سیاس گذاري

X10
X11
X12
X13
X14
X15
X16
X17
X18

سازههاي باغبانی

X19
X21
X22
X23
X24
X25
X26

سازههاي بمنزهی

X27
X28
X29
X30
X31
X32

بیییهسازي مرر ب

X33
X34
X35
X37
X38
X39
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شکل  :0مدل اندازهگیری اولیه در حالت معناداری ضرایب ()BT

یییه و یرسیم :نگارندگا 8411 ،

باه ینسط م یار GOF

درنیای  ،برازش کلی مد
نیز بررسی هد که فرمن ب در زیر بمدهاس .

ویزلز و همکارا  )0111( 8سه میدار  1/05 ،1/18و
 1/96را بهعینا میادیر ض یف ،م نسط و قني براي GOF
م رفی کردند .در پهوهش حاضر ،حاعلهد میدار
 1/101براي  ،GOFنشا از برازش کلی قني مد
پهوهش حاضر دارد.

جدول  :0نتایج فرضیه های تحقیق در حالت کلی

بمارۀ t-Value

ن یدۀ بزمن

سازه هاي باغبانی  > --بیییه سازي مرر ب

1/447

7/085

ن یدۀ بزمن

سازه هاي بمنزهی  > --بیییه سازي مرر ب

1/017

5/761

یأیید فرضیه

سازه هاي اق رادي  > --بیییه سازي مرر ب

1/857

0/806

یأیید فرضیه

سازه هاي سیاس گذاري  > --بیییه سازي مرر ب

1/816

8/478

یأیید فرضیه

مسیر م غیرها

مأ ذ :نگارندگا 8411 ،

ضری

مسیر

4

1. Wetzels et al

تابستان  ،1041سال بیستم ،شماره 76

در جدو  ،4ن ای حاکی از ب اس که سازههاي
باغبانی ،بمنزهی و اق رادي یطبیق با یغییر اقلیم
یأثیر مثب و م یاداري با بیییهسازي مرر ب در
فساي سبز هیر ییرا دارند؛ درحالیکه سازههاي
سیاس گذاري یطبیق با یغییر اقلیم بر بیییهسازي
مرر ب یأثیري نداه  .ضری اس انداردهدۀ مسیر
بی م غیر سازههاي باغبانی یطبیق با یغییر اقلیم و
بیییهسازي مرر ب در فساي سبز هیر ییرا
( )1/447بند که نشا میدهد که سازههاي باغبانی،
 44/7درعد از یغییرات بیییهسازي مرر ب را
بهطنر مس ییم یبیی میکید .در ای راس ا ،با ینجه
به باور کارهیاسا فساي سبز ،به ضرورت اس فاده از
الگني میاس کش در فساي سبز هیري ،میینا با
م رفی گننههاي جایگزی و داه برنامۀ بلیدمدت و
برنامهریزيهده درجی بمایش سرزمی و ارائۀ الگني
کش بهعنرت میطیهاي ،اثرات سنء یغییر اقلیم را به
حداقل کاهش داد.
همچیی ن ای نشا داد سازههاي بمنزهی یطبیق
با یغییر اقلیم 01/7 ،درعد و سازههاي اق رادي
یطبیق با یغییر اقلیم 85/7 ،درعد از یغییرات
بیییهسازي مرر ب را در فساي سبز هیر ییرا
پیشبییی میکید .در ای راس ا ،یینی باور عمنمی
نسب به یغییر اقلیم و بحرا ب و ایداد فرهیگ
سازگاري از طریق رسانههاي جم ی ،رادین و یلنیزین
اهمی مییابد و یثبی قیم و همچیی یأمی
نیادهاي منرد نیاز ینس ه و گس رش فساي سبز،
مییناند در مدیری بیییۀ ب یأثیرگذار باهد.
نتیجه
یغییر اقلیم در عرر حاضر بهعینا یکی از میمیری
نگرانیها و چالشهاي بشر و دول ها بنده و همۀ نیاط
جیا  ،م أثر از ای پدیده ناهید بند و هر کدام از
پیامدها و اثرات ب  ،بس ه به محل وقنع و هدت ب
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مییناند میشأ بثار مبربی در میطیه باهد .گزارشهاي
هیئ بی المللی یغییر اقلیم حاکی از ب اس که
یغییر اقلیم ناهی از پدیدۀ گرمایش جیانی اس و
باعث ایداد یغییرایی در میابع ب و ایداد بحرا هاي
ناهی از ب در چید دهۀ ا یر در سطح جیا
هدهاس  .یغییر اقلیم اثرات محسنسی بر ببش فساي
سبز دارد .بررسی اثرات یغییر اقلیم بر مدیری پایدار
ب در ببش فساي سبز ییرا مییناند براي بییدۀ
ببش فساي سبز هر کشنري مفید باهد .ن ای ای
که مدیری پایدار ب در ببش
پهوهش روه سا
فساي سبز ییرا م أثر از عنامل و م غیرهاي فراوانی
اس  .همچیی ای گننه میینا ن یده گرف که
بسیاري از مسائل و مشکًت مربنط به مدیری پایدار
ب در ببش فساي سبز ییرا  ،در زما یدوی
طمشیها و برنامهها ،هکل گرف ه و از سایر عنامل
نیز یأثیر میپذیرد.
در ای پهوهش ،محیق بهدنبا ب اس یا با
بررسی علمی و دقیق مسائل ،اثرببشی سازههاي
یطبیق با یغییر اقلیم بر مدیری پایدار ب در ببش
فساي سبز ییرا را ارائه کید یا از ای راه گامی مؤثر
درجی مدیری پایدار ب در ببش فساي سبز
هیري برداه ه هند .در ای راس ا ،دادههاي یحییق
حاکی از ب اس که سازههاي باغبانی یطبیق با یغییر
اقلیم بر مدیری پایدار ب در ببش فساي سبز ییرا
یأثیر مثب و م یاداري دارد .در یبیی ای یأثیر
میینا گف ؛ هیاسایی و م رفی رس ییهاي یک
میطیه بهطنر ا راعی و محلی اهمی ویههاي دارد
که از ب جمله میینا امکا دس رسی به گننههاي
گیاهی ا در محل و زما م ی  ،ی یی پ انسیل و
قابلی هاي رویشی میطیه ،امکا افزایش یراکم
گننههاي میطیه ،هیاسایی گننههاي میاوم ،میاجم و
گننههاي درحا انیراض ،کمک به ی یی پنهش
گیاهی کشنر ،امکا دس یابی به گننه یا گننههاي
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جدید گیاهی و هیاسایی عنامل مبر رس ییهاي
میطیه را نام برد .با ینجه به اهمی میابع ببی و اکی
بهعینا میابع یددیدهننده در طبی و با ینجه به
نیش کشاورزي پایدار در راس اي اس فادۀ عحیح از
ای میابع ،روشهاي میاس درجی نیل به ای هد
بایس ی اجرا هند که با کاه گننههاي گیاها بنمی
سازگار با اقلیم میطیه ،کاه گیاها مشابه از لحاظ
نیاز ببی و کاه گیاها در درزها و هکا ها میینا
به بیییهسازي مرر ب در هرایط یغییر اقلیم دس
یاف .
دادههاي یحییق حاکی از ب اس که سازههاي
بمنزهی یطبیق با یغییر اقلیم بر مدیری پایدار ب در
ببش فساي سبز ییرا یأثیر مثب و م یاداري دارد.
در یبیی ای یأثیر میینا گف کارهیاسا  ،محییا
و مروجا  ،بهدلیل ایفاي نیش حلیۀ واسط در ان یا
یاف ههاي ننی به منلدی  ،داراي اهمی مساعف و
اولنی باهیی هس ید .درواقع از بندایی که کارهیاسا
و مروجا کشاورزي از تينف ا اعلی براي بمنزش
کشاورزي و فساي سبز دربارۀ چگننگی سازگاري و
کیاربمد با یغییرات ب وهنایی هس ید ،درن یده نیاز
به افزایش ظرفی حرفهاي بنا دربارۀ مسائل مربنط
به یغییرات ب وهنایی مانید علل یغییر ب وهنا،
اثرگذاري ب و راهبردهاي سازگاري وجند دارد و در
اعل دانش بنا دربارۀ یغییرات ب وهنایی باید
گس رش یابد .همچیی با ینلید مح ناي بمنزهی در
سطنح مب لف میینا در راس اي کاهش یغییر اقلیم
یا سازگاري با ای مشکل یًش کرد .درواقع با بررسی
مب لف نظیر
باورهاي تينف ا
و هیا
ینلیدکییدگا  ،مشاورا و مروجا کشاورزي ،بی ر
میینا عاملهاي پیچیده مؤثر بر انناع مب لف
یرمیمگیريها را در اریباط با هرایط ب وهنایی
هیاسایی کرد .ن ای یحییق نشا داد که سازههاي
اق رادي یطبیق با یغییر اقلیم بر مدیری پایدار ب
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در ببش فساي سبز ییرا یأثیر مثب و م یاداري
دارد .در یبیی ای یأثیر میینا گف اع بارات و
سرمایه بهعینا یکی از میمیری نیادهاي ینلید،
اهمی بسزایی در افزایش بیرهوري دارد .در ببش
کشاورزي و فساي سبز ،سرمایه و سرمایهگذاري،
عیرر کلیدي رهد و ینس ه محسن میهند .کمبند
اع بارات و سرمایه باعث پایی بمد سطح بیرهوري
میهند .بیرهوري اند منج کاهش دربمد ان ظاري
طرحهاي فساي سبز و سندبوري ای ف الی ها هده و
ب ها را براي سرمایهگذاري غیراق رادي و پرریسک
م رنر سا ه اس  .بر اسا یاف ههاي یحییق
میا سازههاي سیاس گذاري یطبیق با یغییراقلیم و
مدیری پایدار ب در ببش فساي سبز ییرا یأثیر
م یاداري مشاهده نشد .در یبیی ای یأثیر میینا
گف به عییدۀ محییا  ،مشارک بسیاري از افراد و
سازما ها نظیر کارهیاسا  ،محییا و مسئنه هیر
مییناند در حفظ و نگیداري فساي سبز هیري
درجی کاهش هزییهها ،کاهش یبری ها و مدیری
پایدار ب مؤثر باهد؛ اما با ینجه به ن ای یحییق
میینا دریاف ممک اس ای مشارک در حد
پایییی باهد .همچیی عییده بر ای اس که فساي
ی امل و هماندیشی علمی میا محییا  ،اندیشمیدا ،
کارهیاسا و مدیرا در حنزۀ مدیری بیییۀ مرر
ب وجند ندارد یا در حداقل ممک اس ؛ بیابرای
کارهیاسا  ،محییا و مسئنه هیر ییرا بهدرس ی
نمیینانید با یکدیگر در ی امل باهید و در رفع منانع و
چالشهاي بیییهسازي مرر ب عمل کیید؛ ازای رو
مدیری هیري باید یمام یًش ند را م طن به
ارائۀ راهکارهایی کید یا ب ناند از مشارک و همکاري
سازما ها در حفظ و نگیداري از فساي سبز هیري به
بی ری هکل ممک بیرهمید هند و با فراهمکرد
بس رهاي هزم ،به یحیق اهدا کمک کید.
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پیشنهادها
در ای راس ا ،با ینجه به یأییدهد فرضیۀ او
مبیی بر یأثیر سازههاي باغبانی یطبیق با یغییر اقلیم
بر مدیری پایدار ب در ببش فساي سبز ییرا ،
یینی ظرفی هاي باغبانی و بیبند سیس م مدیری
کش در هرایط یغییر اقلیم در قال اقدامات اجرایی
زیر در ای ببش منرد نظر اس :
 ینانمیدسوازي فیوی کارهیاسوا دربوارۀ هوینههووايمرر ب در فساي سبز هیري؛
 بهکارگیري روشهاي علمی و بهروز بیورهبورداري ازمیابع ب سطحی و زیرزمییی بوا لحواظ کورد اثورات
یغییر اقلیم؛
 بوهکوارگیري روشهواي پایوودار کشو فسواي سووبزم یاس با یغییر اقلیم مانید بیورهگیوري از روشهواي
اقلیم هنهمید و کش دقیق؛
 یدوی و بهکارگیري برنامۀ وا ورزي حفواظ ی بواینجه به ینا اقلیمی و ظرفی زیس محیطی؛
 یحییق و برنامهریزي در رون اعوًح گننوههوايگیاهی درجی ینلید اقًم میواوم در برابور کومببوی و
افزایش دما و شکی.
با ینجه به یأییدهد فرضیۀ دوم مبیی بر یأثیر
سازههاي بمنزهی یطبیق با یغییر اقلیم بر مدیری
پایدار ب در ببش فساي سبز ییرا  ،اعًح نظام
بمنزهی منرد اس فاده بهمیظنر افزایش راندما
مرر ب فساي سبز در قال اقدامات اجرایی زیر در
ای ببش منرد نظر اس :
 فرهیگسازي و اطًعرسانی عمنمی نسب بهیغییرات اقلیمی و یأکید بر لزوم اعًح الگني مرر
ب در ببش فساي سبز از طریق رسانههاي اج ماعی
الک رونیک و غیرالک رونیک و یشکیل انناع
گردهماییها و مدامع علمی-فرهیگی و سمییارها و
دورههاي بمنزهی یرویدی؛
 یدوی برنامههاي بمنرهی در سطح مدار بهمیظنرارییاي دانش بییده دربارۀ اهمی بیییهسوازي مرور
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ب در فساهاي سبز هیري در هورایط بحرانوی یغییور
اقلیم و شکسالی و کمببی؛
 هماندیشی اس ادا برجس ه و برگا عاح نظرادر حیط وۀ اقلوویمهیاسووی ،فسوواي سووبز ،موودیری ب
هیري ،محیطزیس و یروی و بمنزش؛
 ایداد کمپی هاي حمای ی از یطبیق با یغییر اقلویم وبیییهسازي مرر ب ازطریق رسانههاي جم ی؛
 یووروی رف ارهوواي زیسوو محوویطگرایانووه درجیووبیییه سازي مرر ب فساي سبز ینسط کارهیاسوا
یروی و بمنزش کشاورزي.
در ای راس ا ،با ینجه به یأییدهد فرضیۀ سنم
مبیی بر یأثیر سازههاي اق رادي یطبیق با یغییر اقلیم
بر مدیری پایدار ب در ببش فساي سبز ییرا ،
اعًح سیاس هاي قیم ی -یشنییی و ییبییی
بهمیظنر افزایش راندما مرر ب فساي سبز در
قال اقدامات اجرایی زیر در ای ببش منرد نظر اس :
 اعما جریمۀ نیدي براي هورک هواي فسواي سوبزکشنر که در مرر ب زیادهروي میکیید؛
 سرمایهگذاري دول در رن اس فاده از پسا درببیاري فساي سبز؛
 ا را هزییوه ینسوط دولو بوهمیظونر طراحویمبلما و هرگننه سازهاي در فساي سوبز هویر ییورا
که حرارت بهویهه اه ۀ مس ییم نرهید را کم ور بوه
ند جذ کید؛
 ا را هزییه ینسط دول بوهمیظونر اسو فاده ازپنهش سبز ،در ا و دینارهاي سبز در فسواي سوبز
بهمیظنر کی ر دما در سطح هیر ییرا ؛
 محاسبۀ میادیر ب منرد نیاز هر قط ه از فساي سبزبر حس لی ر در ثانیوه در هک وار در هور هوبانهروز و
ایبات یدابیر میاس در مرر ب ؛
 بررسووی و ی یووی دبووی مدوواز ب چوواههووا و ی یوویمنق ی ب ها بهعینا میابع یغذیۀ ب هبکهها.
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