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 ،آمايش جغرافيايي فضامجله 
 پژوهشي دانشگاه گلستان -فصلنامه علمي

 4931 تابستان/ شانزدهم/ شماره مسلسل پنجمسال 
 

 شناختی در سنجش پایداری محلات شهری کاربست شاخص جاپای بوم

 قطارچیان شهر سنندج موردی: محله مطالعهاقتصادی.  -از منظر عوامل اجتماعی
 

 2مان رحیمی کاکه جوب، آر1کیومرث حبیبی*

 ر گروه شهرسازی دانشگاه کردستاندانشیا1
 ریزی شهری دانشگاه کردستانارشد برنامهکارشناس2

 13/2/39 ؛ تاریخ پذیرش:  11/1/31 تاریخ دریافت:

 چکيده

 ليمسائ از شهرها، پایدار در توسعه و پایداری لحاظ به هاآن توسعه تنگناهای و محلات وضعیت شناخت و بررسي

از  .است نشده طرح به خوبي آن جایگاه ما کشور در هنوز اما شده، مطرح شهری ریزیبرنامه فرهنگ در اخیرا   که است

قطارچیان شهر سنندج با استفاده  اقتصادی در محله -سنجش سطح پایداری اجتماعي ،هدف اصلي این پژوهش رواین

تحلیلي و با تکیه بر مطالعات  -ژوهش از نوع توصیفي روش تحقیق در این پ .استشناختي از شاخص جاپای بوم

ن این محله نامه در میان ساکناپرسش 113بدین منظور تعداد  .استهای میداني ای و اسنادی و  برداشتکتابخانه

متغیر  کند.را تا حد زیادی تأیید مي هانامه( نیز روایي پرسش37/3مقدار ضریب آلفای کرونباخ ) توزیع شده است.

متغیر وابسته نیز عوامل  نقل، مسکن و کالای مصرفي( وو)غذا، حمل شناختي، اجزای جاپای بوموابسته در این تحقیق

ا استفاده از ها بتحلیل داده .است)سن، جنس، تأهل و تجرد، سطح درآمد و سطح تحصیلات(  اقتصادی -اجتماعي 

تأثیر  ،اول یابتدا در مرحله مرحله صورت گرفته است.در دو  Betaو ضریب  T متغیره، آزمونتحلیل رگرسیوني چند

دوم نیز تأثیر همین عوامل بر جاپای کلي  یو در مرحله شدهجاپا بررسي  یتک اجزااقتصادی بر تک -عوامل اجتماعي

 ترین تأثیر رااقتصادی، سطح درآمد بیش -در میان متغیرهای اجتماعيدهد که نتایج نشان مي .شودميمحله بررسي 

ترین تأثیر را بر جاپای کالاهای مصرفي نقل و مسکن داشته و سطح سواد نیز بیش و شناختي غذا، حملبوم بر جاپای

حدود  اقتصادی - پارامترهای متغیر اجتماعي توان نتیجه گرفت کهبه صورت کلي نیز مي قطارچیان دارد. یدر محله

  .هستندقطارچیان تأثیرگذار  یبر جاپای کلي محلهدرصد  71

 

 .پایدار یتوسعه ،قطارچیان، تحلیل رگرسیوني یپایدار، محله شناختي، محلهجاپای بوم :هاي کليديواژه

 

 42لهمقدمه و بيان مسأ
 هسایهمیلسادی، نظریس 33و  73هسای پسس از دهسه

جدیدی بعد از گسترش و ترویج مفاهیم پسامدرنیسم، 

دیسد پایدار شهری تحست تسأثیر مسوج ج یمانند توسعه

 در ایسن مسوارد، تمرکسز شهرنشیني در دنیا مطرح شد.

به توجه مجدد بسه انسسان و کیفیست زنسدگي او،  عمده

                                                             
 habibi_ki@yahoo.co.ukمسئول:  نویسنده *

دوم  بوده  کارشناسي نویسنده نامهاین مقاله بر گرفته از پایان*

 .ه اول در دانشگاه کردستان انجام شده استویسندکه زیر نظر ن

محیطي مانند ها و محدودیت منابع زیستفرهنگخرده

زمسسین، برقسسراری عسسدالت بسسین نسسسلي و درون نسسسلي 

هسای معطوف شده که شهرسسازی را بسه سسوی نگسرش

تلساش تمسامي  جدیدی در امر توسعه سوق داده اسست.

جلوگیری از اتلاف منابع و عدم مخساطره  ،هااین نگرش

پایسداری  یمقولسههسر چنسد  ت.ها برای آیندگان اسآن

انسسواع گرایانسسه اسسست، جامعیسست آن و آلبسسسیار ایسسده

گیرد، قابسل طسرح در سسطوح که در نظر مي گوناگوني

با توجسه بسه  مختلف شهر از جمله محلات شهری است.

پایسدار شسهری در ادبیسات نسوین  هعطرح موضوع توسس

mailto:habibi_ki@yahoo.co.ukنويسنده
mailto:habibi_ki@yahoo.co.ukنويسنده
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ریسزی و برنامه شهرسازی و توجه وسیع به آن، ملاحظه

طراحي مبتني بر پایداری در سسطح محلسات، در سسال

در سطح  ؛ زیراآیدموضوعي مهم به شمار مي های اخیر

 تر است.تر و ملموس، آسانیابي به اهدافخردتر، دست

مفسساهیم هسسا و شسساخص هسسای اخیسسر،در دهسسهاز طرفسسي 

گیسسری و ارزیسسابي پایسسداری در گونسساگوني بسسرای انسسدازه

هسا یکي از ایسن شساخص سطوح شهری ارائه شده است.

سیاسسي و  تری را در سطوح آکادمیسک،که توجه بیش

ارزیسابي جاپسای  ،آموزشي به خسود جلسب کسرده اسست

 ،شسسناختيبسسوم–اسسست. جاپسسای 1(EFA) شسسناختيبسسوم

انرژی و مسواد  یهشاخصي است که با ارزیابي و محاسب

فشاری را که  منطقه و یا کشور، مستعمل در یک شهر،

نسسدهای صسسنعتي بسسر اکوسیسسستم وارد جمعیسست و فرای

 ,Wakergenal & Rees) کنسدبسرآورد مسي ،کننسدمسي

دهد که مصرف انسرژی و این شاخص نشان مي (.1996

هسای با زمسین ا توان مستقیمبرداری از منابع را ميبهره

 هسا در شسهر،شده به هر کدام از کاربری اختصاص داده

 .کردمنطقه و یا کشور مرتبط و ارزیابي 
یکسسي از  مرکسسز اسسستان کردسسستان، ،شسسهر سسسنندج

های اخیر شاهد در دهه ،شهرهای مهم این استان بوده
های عظیم مهاجرت از روستاها به داخل شهر بوده موج
ی چنسین مشسکلات دیگسرمشکل مهاجرت و هسم است.

ی شسهر و از بسین رویهگسترش بي ،دیاد خودرومانند از
چسون مسزارع و رفتن مواهب طبیعي اطسراف شسهر هسم

هسای گساهادغسام روسستاها و گسسترش سسکونت باغسات،
...  باعث شده است تا این شسهر روز بسه روز رو خودرو و

 کسه توسسعهبا توجسه بسه ایسن به ناپایداری حرکت کند.
یستم شهر، بنیساد ی سهاای به عنوان یکي از انداممحله

 یهای شسهری در توسسعهها و روشبسیاری از سیاست
انسداز پایسدار شسهری جهسان قسرار گرفتسه اسست، چشم

یسسک از ایسسن  بنسسابراین پایسسداری و یسسا ناپایسسداری هسسر
تواند نقسش بسسزایي در ناپایسداری یسا ها ميسیستمزیر

هسدف ایسن  رو. از ایسنپایداری کل شسهر داشسته باشسد
ي سسسطح پایسسداری از منظسسر عوامسسل بررسسس ،تحقیسسق
با استفاده  اقتصادی در سطح محلات شهری -اجتماعي

 بدین منظور محله .استشناختي از شاخص جاپای بوم

                                                             
1 . Ecological Footprint Assessment 

اصسلي  یچهسار محلسه ءقطارچیان شهر سنندج که جز
تسرین ترین و معروفقدیمي شهر و از جمله مهم هسته

 انتخسا  مسوردی لعسهمطابه عنسوان  است،محلات شهر 
 شده است.

 

 تحقيق پيشينه
تسوان در دو دسسته مطالعات مربوط به این پژوهش را مسي

یکسسي مطالعسساتي کسسه در مسسورد جاپسسای  کسسرد:معرفسسي 
شناختي صورت گرفته است و دوم نیسز مطالعساتي کسه بوم

هسای اخیسر در ایسران و جهسان پایدار در دهسه محله درباره
یران و جهان تاکنون مطالعات زیادی در ا انجام شده است.

پایداری در سطح محلات شهری انجام شسده اسست  بارهدر
 شود.ها اشاره ميترین آنکه در جدول زیر به مهم

در علسسوم  EFمسسوارد بسسسیار زیسسادی نیسسز از کسساربرد 
اجتمسساعي و طبیعسسي وجسسود دارد کسسه نقسسش آن را در 

دهد )رضسواني تجزیه و تحلیل میزان پایداری نشان مي
برای مثال رزا و دیگران بسه بررسسي  (.1173و دیگران، 

تأثیر دو محرک مربوط به پیدایش و تکامل انسسان بسر 
محیطسسي شسسامل: انتشسسار گازهسسای انسسواع آثسسار زیسسست

ی ازن و لایسه کننسدهای، انتشار گازهای تخریسبگلخانه
 ,.kitzes et alشناختي پرداختنسد )افزایش جاچای بوم

ای مختلفسي هسشسناختي در مقیساس(. جاپای بوم2007
ی زمسین تواند محاسبه و ارزیسابي شسود: تمسام کسرهمي
(Wackergenal et al., 2002 درسسطح یسک کشسور ،)
(Wackergenal et al., 1999; Moran et al., 2008 ،)

 ;Barrett et al, 2002در سطح شهر و یا یک منطقسه )

Collins et al, 2006چنین برای یک صنعت یسا ( و هم
 ;Kissinger et al., 2007اص )فراینسسد تولیسسدی خسس

Kissinger and Gottlib, 2010 مطالعساتي نیسز بسه .)
شسسناختي نهادهسسای آموزشسسي ی جاپسسای بسسوممحاسسسبه

انسد ای پرداختسههای منطقهمقیاس نظیر دانشگاهبزرگ
(Conway et al., 2008; Flint, 2001; Li et al., 

(. در ایران تساکنون پژوهشسي مبنسي بسر ارزیسابي 2008
یک از سطوح ارائسه نشسده و شناختي در هیچجاپای بوم
های اخیر چند پژوهش )سسرایي و فرشساد، سال تنها در
( 1173پسور، ساسسان ؛1173؛ رضواني و دیگران، 1177
معرفي این شاخص به عنوان شاخصسي مفیسد  ینهزمدر 

برای سنجش میزان پایداری در شهرها صسورت گرفتسه 
 است.
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 قتحقي پيشينه -4جدول 

 نتايج روش تحقيق هدف تحقيق محقق عنوان تحقيق

ارزیابي سطح 

پایداری در محلات 
 شهر سن آنتونیو

Rasged et 

al (2012) 

ارزیابي سطح پایداری در 

سطح محلات شهر سن 

سطح  یآنتونیو و مقایسه
پایداری در محلات قدیم 

 و جدید این شهر 

با توجه به متغیرهای اجتماعي، 
حیطي، مزیستاقتصادی و 

برای ارزیابي  هایيسنجه

پایداری در سطح محلات 

انتخا  شده و با بررسي این 
سطح  ،در هر محله هاسنجه

ارزیابي شده پایداری محله 

 است.

مورد ارزیابي برای  هایسنجهدر میان 

سنجش پایداری در سطح محلات، 

 هایبحثمربوط به  هایسنجه

تری را در سطح اجتماعي تأثیر بیش
-سنجه وداشته است ی محلي پایدار

و اقتصادی نیز در  محیطيزیستهای 

 .گیرندميمراتب بعدی قرار 

تعیین ابزاری برای 

 گیریاندازه

پایداری 

در  محیطيزیست
 محلات شهری

Karol and 

Brunner 

(2009) 

کاری ساده و تعیین راه

 گیریاندازهمنطقي برای 

سطح پایداری در محلات 
 شهری 

و رویکردهای  هاروشابتدا 
موجود برای ارزیابي پایداری 

و در نهایت نیز با شده بررسي 

 ،استفاده از مدل تحلیل عاملي

موارد منفي و مثبت موجود در 
هر روش تجزیه و تحلیل 

و مدل مناسب ارائه  گردیده

 شده است.

ترکیبي از معیارهای اجتماعي، 

، مدیریتي و محیطيزیستاقتصادی، 

مناسب برای روشي  تواندميسیاسي 
 ارزیابي پایداری در سطح محله باشد.

 بررسي روند 

پایدار  یتوسعه

 محلي در بریتانیا

Green and 

Stafford 

(2005) 

بررسي روند توجه به 

پایداری محلي و نیز 

معیارهای مؤثر بر آن در 

اخیر  در  یدو دهه
 بریتانیا 

با استفاده از  ،روش پیمایشي
دو  که ایگونهبه  ؛نامهپرسش

تدوین شده و  نامهپرسشنوع 

یک نوع آن در میان ساکنین 

محلات مختلف و یک نوع آن 
 نظرانصاحبنیز در میان 

 توزیع شده است.

نهضت  هایایدهاز حاکم شدن  پس

 ویژهبهنوشهرگرایي در سراسر دنیا و 

محلات واقع در شهرهای  ،بریتانیا

مختلف این کشور همواره رو به 
 .اندنمودهحرکت  روزافزونپایداری 

  هایشاخص

 پایدار یمحله

Jozsa and 

Brown 

(2005) 

مؤثر  هایشاخصمعرفي 
در پایداری محلات 

 شهری در کشور کانادا 

چند محله در شهر مونترال به 

انتخا   ی موردیعنوان مطالعه

شده و در یک بازه زماني ده 
 سنجیده شدهپایداری آن  ،ساله

 مؤثر هایشاخصو در نهایت 

بر تغییرات سطح پایداری در 

 این محلات معرفي شده است.

مؤثر بر پایداری را به  هایشاخص

 یدسته پنجدر  توانميطور کلي 
اجتماعي، اقتصادی،  هایشاخص

، سیاسي و مدیریتي محیطيزیست

 د. کر بندیدسته

مسکوني  یمحله

ی )مطالعه پایدار

محله  موردی:

 (نارمک

 عزیزی

(1171) 

ح پایداری در بررسي سط

ی مسکوني نارمک محله

 بر آن  و عوامل مؤثر

با  ،تحلیلي – توصیفي روش

از مطالعات میداني  گیریبهره

  نامهپرسشمانند توزیع 

اصول و معیارهای پایداری محله نظیر 

هویت، سرزندگي، دسترسي، تنوع، 

تأمین خدمات و امنیت در حد بالایي 

 در محله نارمک تحقق یافته است.

رزیابي و سنجش ا

سطح پایداری 

محلات  یتوسعه
 شهر بابلسر

و  سرایي

دیگران 
(1173) 

ارزیابي و تعیین سطوح 

پایداری محلات 

شهر بابلسر  گانهشانزده
برخورداری از  از نظر

 توسعه  هایشاخص

 افزارهاینرمکمي و  هایمدل

آماری از قبیل: شاخص 

موریس، امتیاز  یافتگيتوسعه

... در قالب و استاندارد شده
اجتماعي،  هایشاخص

اقتصادی، زیربنایي، زیستي و 

 کالبدی 

سطح پایداری در بین محلات شهر 

 ایگونهبه  بابلسر بسیار متفاوت است.

آل، که یک محله در گروه پایدار ایده

محله پایدار قوی، هفت محله  دو
پایدار، چهار محله پایدار ضعیف و نیمه

 د.دو محله ناپایدار وجود دار

 



 03 تابستان/ شانزدهم/شماره مسلسل  پنجممجله آمایش جغرافیایی فضا /سال                                                                                      04

تمامي مطالعاتي که در ارتباط بسا پایسداری محلسي 

تسر چه در ایران و چه در جهان بیش -است  انجام شده

اند و از نظسر های کیفي را ملاک عمل قرار دادهشاخص

 انسد.کمي به بررسي پایداری در سطح محلات نپرداخته

 بسارهای درمطالعسه ،تاکنون نه در جهان و نسه در ایسران

شسناختي صسورت له با رویکرد جاپای  بسومایداری محپ

بنابراین در این مطالعه سعي شسده اسست  نگرفته است.

به بررسسي  ،شناختيتا با استفاده از شاخص جاپای بوم

 ،سطح پایداری در سطح محلات شهری پرداختسه شسود

پایداری محلات شسهری  ،که از نظر کميتا علاوه بر این

ان یسک شساخص بررسي شود، شاخص جاپا نیز به عنسو

 مفید برای مطالعات شهری معرفي گردد. 

 

 مباني نظريها و مفاهيم، ديدگاه

در مقایسه با : رپايدا يمحلهپايدار شهري و  توسعه

پایسدار در  یتعاریف و مفاهیم بسسیاری کسه از توسسعه

ای و شسهری تساکنون المللي، ملسي، منطقسهسطوح بین

 یتوسسعهتسوان گفست کسه مفهسوم ارائه شده است، مي

پایسسدار در مقیسساس محلسسه هنسسوز بسسه قطعیسست روشسسني 

های جسدی نرسیده و ابعاد آن بررسي و تجزیه و تحلیل

هسا و های شهری، مکساناست. در حالي که محله نشده

 کاملسا  هساآنهایي هستند که ابعاد مسسائل در محدوده

البته در حسوزه  (.Barton et al., 2003) محسوس است

انسد محلات مورد توجه قرار گرفتسه ریزی شهری،برنامه

مبنسا  -ریسزی محلسه توان به برنامسهکه از آن جمله مي

جسوی وکه مبتنسي بسر پایسداری و در جسست اشاره کرد

کننسده کسه تعامل اجتماعي است؛ رویکسردی هماهنسگ

تر به مداخلات کالبدی فضایي پرداخته و با نگساهي کم

تلسف فرایندگرا بسه پایسداری تصسمیمات در سسطوح مخ

بسسا تمسسام ایسسن  (.Hutchison, 2010) خواهسسد انجامیسسد

تسرین پایسدار کوچسک توسسعه که توان گفتتفاسیر مي

 یتوسسعه ای اسست.پایدار محلسه شهری، توسعه یپاره

پایدار در مقیاس محله به معنای ارتقای کیفیت زندگي 

محیطسي، ها و اجزای زیسستویژگي شامل همه ،در آن

اقتصادی بدون ایجاد مانعي بسرای فرهنگي، اجتماعي و 

  (.Katz, 2001) های آینده استنسل

، کنفسسرانس 1339بسسه لحسساظ تسساریخي در سسسال 

 مسدیریت شسهرها/ اتحادیه»ه نام ای در شیکاگو بسالانه

ریسزی برنامسه»، شامل بخشي به نام «های جهانيبخش

ایسسن شهرسسسازان نسسوین آمریکسسا،  بسسود. «محلسسات پایسسدار

یک محیط انسساني »: کردندونه تفسیر گاین را اصطلاح

مناسسب رشسد و ترقسي، درون یسک اکولسوژی حفا سست 

وزیسسری معاونسست نخسست ، اداره2339. در سسال «شسده

کار  یرا سرلوحه «ساخت محلات پایدار» بریتانیا، شعار

گزارشي که برای این سازمان تهیه شسد،  خود قرار داد.

آوردن بسر»کنسد: پایسدار را چنسین تعریسف مسي یمحله

ساکنان، فرزندانشان  نیازهای متنوع زمان حال و آینده

و دیگسسر کسساربران؛ مشسسارکت در ایجسساد کیفیسست بالسساتر 

هسسای متنسسوع و هسسا و گزینسسهزنسسدگي و ایجسساد فرصسست

با کاراتر کردن اسستفاده از منسابع  ،یابي به اهدافدست

طبیعي، ارتقای محیط طبیعي، ترقي اتحاد و سسازگاری 

تسرین از مهسم .«های اقتصادیيت دارایاجتماعي و تقوی

پایدار آن است که بسه عنسوان یسک  یهای محلهویژگي

 )گلکار، شودفضایي پایدار مطرح مي -ساختار اجتماعي

1171.)   

تنوع  ،های مدعي رویکرد پایداری به محلهنمونه

های طراحي به طور مثال برخي از تلاش دارد.فراواني 

ن الگوهایي نظیر طراحي شهری پایدار ابتدا به تدوی

نقل وی مبتني بر حمل( و توسعهTND) سنتي یمحله

 ( و سپس الگوهای محلات سرزندهTOD) عمومي

(LNو ایده )امن یمحدوده ی (Home Zone و رشد )

 اند.( توجه داشتهSG) هوشمند

روش و  ،شسناختيجاپسای بسوم: شنناتتيجاپاي بوم

در طبیعست را  انسسان داخلهرویکردی است که میزان م

بي میزان تسأثیر انسسان این روش به ارزیا دهد.نشان مي

دهسد کسه میسزان بسار و پردازد و نشان ميبر محیط مي

دو  راایسن رهیافست  فشار وارد بر طبیعت چقدر اسست.

ریسز شسناس و برنامسهزیسست ،یسسویلیسام ر ،دهه پیش

ه است کسه کردگاه بریتیش کلمبیا ابداع ای دانشمنطقه

یسک کشسور، شسهر و یسا یسک  یزان نیاز سالیانهدر آن م

)از نظسسر  ولسسدخسسانواده بسسه مقسسدار زمسسین و دریسسای م

هسای آوریکسه بسا فسن شسودمحاسبه مسي شناختي(بوم

هسا را بسه طسور همیشسگي آنموجود، تمسامي نیازهسای 
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در واقسع ایسن روش،  .(Jia et al., 2010) تسأمین کنسد

نساني با آن گاه اپشتیبان پایداری هر سکونت یمنطقه

این بسرآورد نشسان  .(Li et al., 2011) کندد ميرا برآور

دهد که به چسه مقسدار از سسطح زمسین و دریاهسای مي

دارای قدرت تولیسد طبیعسي بسرای پاسسخ بسه نیازهسای 

روش جاپسای  ها نیساز اسست.حیاتي و سبک زندگي آن

زمسین را  یان بر کرهشناختي نه تنها فشارهای انسبوم

میزان تقاضا از طبیعست و  کند، بلکه مقایسهبرآورد مي

مواد زاید را  زمین در عرضه منابع و جذ   رفیت کره

بر یک اصل بدیهي، حیات ما بسه  بنا .سازدمي میسرنیز 

طبیعت وابسته است و باید در حد  رفیست حامسل آن 

شسناختي، در روش جاپای بوم عمل کرد تا پایدار بماند.

های انساني، معادلي در تهساخ ها وفعالیت یبرای همه

شود که بتواند به محیط طبیعي مولد در نظر گرفته مي

را تأمین کرده، ضایعات و منابع مورد نیاز  ،نحوی پایدار

هسای حسامي ها را جذ  کند و نیز نظسامهای آنآلاینده

شسناختي، روش تحلیلي جاپای بوم حیات را حفظ کند.

حد توان از آن در  طبیعي و برداشت یبا حفظ سرمایه

هسای عي و با آهنگي قابل جبران، ضسرورتتولید طبیباز

هسا را نشسسان گساهریسزی بسرای پایسسداری سسکونتبرنامسه

دهسسد و بسساور دارد کسسه بسسرای سسسنجش پایسسداری مسسي

گذاری پسولي استفاده از ابزار مالي و ارزششناختي، بوم

گسو نخواهسد پاسخزیست منابع طبیعي و کیفیت محیط

 .(Zhiying & Cuiyan, 2010) بود

ابزار مهم درآمد و یکي از شناختي، پیشجاپای بوم

ی است که به تحقق پایداری ریزمد در برنامهآو کار

در عین سادگي، دارای  این مفهوم کند.کمک مي

این روش، نه تنها در  جامعیت رویارویي با محیط است.

ر د، بلکه دگیری تأثیر بسزایي دارسازی و تصمیمآگاه

ای جاری انسان را نیز ارزیابي هفعالیت ،نهایت پایداری

رغم کاربردهای شناختي عليتحلیل جاپای بوم کند.مي

 یهاها و مدلگسترده آن همانند بسیاری روش

که در جدول زیر  داردها و معایبي مزیت ،تحلیلي دیگر

 ,Holdenبه اختصار به این موارد اشاره شده است )

2004; Hadley et al., 2004.) 

 
 شناتتيي بومجاپامزايا و معايب تحليل  -2 جدول

 معايب مزايا

- EF دهد که هم از نظر علمي قدرتمند شاخصي جمعي ارائه مي

بوده و هم شناخت و درک آن توسط افراد غیر متخصص آسان 
 است.

توان برای سطوح مختلف مصرف )از یک فرد تا از این روش مي -

 د. کر استفادهجمعیت جهان(  سطح یک کشور و حتي

- EF های مختلف مصرف و نیز اثرات محیطي امکان ترکیب گروه
  سازد.آن را در یک تحلیل واحد میسر مي

بنابراین کند، از آنجایي که این روش یک مقدار واحد ارائه مي -

 ي را دارد.جزی های کلي وقابلیت مقایسه

 گیرد.قرار مي عدالت اجتماعي نیز مد نظر ،در این روش -
 هم روش آموزشي بوده و هم انگیزه ،شناختيی بومجاپاتحلیل  - 

 .استبخش 

شناختي تنها شامل مصرف و ضایعاتي است که ی بومجاپاروش  -

 مستلزم نواحي زمین است.
های مختلف بندی گروهی جمعبعد و جنبه، ایده ینترآفرینمشکل -

 زمین در یک عدد واحد است.

تر مسائل تر روی مسائل کمي تأکید دارد و کمبیش این شاخص -

 گیرد.کیفي را در نظر مي

 گیرد.تغییر فناوری را نادیده مي، EFشاخص  -

تر روی احتمالاتي است که بیش ،ایاین شاخص در سطح منطقه -

افتد که قسمتي از آن ناشي از کمبود اطلاعات در سطح اتفاق مي

 ای است.محلي و منطقه

 نگارندگان( )مأخذ:

 

 روش تحقيق
و بسسا  تحلیلسي -توصسیفي حاضسر بسسا روشپسژوهش 

هسای میسداني و برداشست ایتأکید بر مطالعات کتابخانه

 بسسدین منظسسور سسساکنین محلسسه صسسورت گرفتسسه اسسست.

آمساری  یقطارچیان شسهر سسنندج بسه عنسوان جامعسه

 حجسم نمونسه ،انتخا  و با استفاده از فرمسول کسوکران

بسرای تکمیسسل  د.شسآورد بسرنفسر  113آمساری برابسر بسا 

 ها نیز از روش تصادفي استفاده شده اسست.نامهپرسش

ها با استفاده از ضریب آلفای نامهپایایي پرسشروایي و 

کرونباخ مورد سنجش قرار گرفت که به دسست آمسدن 
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-روا بسودن پرسسش بیانگر ،ضریببرای این 37/3مقدار 

و  های آمسارییلدر نهایت با استفاده از تحل .ستهانامه

آماری بسه دسست  هایتحلیل رگرسیوني به تحلیل داده

 شده است.ها پرداخته نامهآمده از پرسش
 

 
 

 فرايند پژوهش -4شکل 

 

 و قلمرو پژوهشمحدوده 
هجری قمری در محل  1391شهر سنندج در سال 

 ایجسساد شسسد و وابسسستگان و صسساحب «سسسنه»روسسستای 

حکسومتي  قلعسه منصبان خسوانین کسرد نیسز در اطسراف

ولیه شسهر سسنندج در ا اقامت گزیدند. در نتیجه هسته

در  نظامي تکوین یافت. شهر سسنندج فرایندی سیاسي 

شهرنشسسیني و  وارد دوره ،بسسه بعسسد 1191هسسای سسسال

و رشد کالبدی بسه صسورت  شودشهرگرایي جدیدی مي

 د. بساکنسمسي سریع بافت قدیم را دچار تحول و تخریب

نشسسیني اطسراف بافسست قسدیم و شهررش شسسهر در گسست

سریع، بخش قدیمي آکنده از جمعیست شسده و مراکسز 

ود تأسیسسات زیربنسایي و تجاری و خدماتي آن با کمبس

کسه شود. ضمن اینرو ميهای مورد نیاز روبهساختزیر

جا بسه علست ز نیازها و تسهیلات امروزی در آنبسیاری ا

 ماهیت قدیمي آن گنجانده نشده است. 

نفسر و وسسعت  2331ارچیان بسا جمعیست قط محله

هکتسسار در جنسسو  غربسسي بافسست قسسدیم شسسهر  771/13

سنندج قرار دارد و یکي از عناصر سازمان فضایي شسهر 

تسر صسفوی و پسیش ت که قدمت آن به دورهسنندج اس

عنسوان بافست قسدیمي . این محله اکنون بسهگردديم باز

 لي شهر شناخته شده اسست.اص شهر، قسمتي از هسته

ان به تسراکم بالسا، توهای این بافت قدیمي مياز ویژگي

های تند و و باریک و با شیبهای تنگ محلات با کوچه

معکسسوس، بافسست نسسامنظم شسسعاعي حاصسسل مشسسکلات 

 پیچیده و یتوپوگرافي زمین، ساختار ارگانیک با شبکه

مراتسب دسترسسي، توزیسع سلسسله نشدن درهم، رعایت

د. کسرهری و... اشساره خسدمات شس مناسب امکانسات ونا

سیسسات، ، کمبسود تأایسن منساطق یترین مشخصهمهم

 .استشهری تجهیزات و خدمات 
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 قطارچيان در شهر سنندج يموقعيت محله -2 شکل

 

 بحث اصلي
های آزمونها با استفاده از داده ،در این پژوهش

در محیط  Betaو نیز ضریب  Fو  Tآماری مانند آزمون 

SPSS  چنین برای اطمینان از هم است. شدهتحلیل

با تحلیل ها اده، دها و نیز بررسي فرضیاتدرستي داده

 .شودميدو مرحله تحلیل  درره متغیرگرسیوني چند

 -، تأثیر عوامل اجتماعيدر این مرحله: اول مرحله

)غذا،  شناختيجاپای بوم تک اجزایاقتصادی بر تک

 .شوديمکالای مصرفي( تحلیل نقل، خانه و وحمل

های آماری برای هر مدلداری بدین منظور ابتدا معني

 ،مشخص شده ANOVAجدول  باجاپا  یاز اجزا یک

سپس با استفاده از جدول تحلیل رگرسیوني و نیز 

تقل رهای مسیک از متغیتأثیر هر ، Tو  Betaضرایب 

 . شودميمورد نظر بررسي شناختي جزء بر جاپای بوم

-اقتصادي بر جاپاي -اعيجتمالف( تأثير عوامل ا

 طارچيانق شناتتي غذا در محلهبوم
یکي از مسائل بسیار مهم و مورد تأکید در قرن 

گرایي است که در بسیاری رفاه و تجمل ،بیست و یکم

از کشورهای جهان از جمله کشور ما به عنوان یک 

ها و نمودهای یکي از بارزه معضل مطرح شده است.

و افراط در استفاده از مواد  اسراف ،گرایياین تجمل

که در  است...( سبزیجات، حبوبات و )گوشت، غذایي

های قابل کشت در های اخیر و با کمبود زمینسال

زیست سطح دنیا باعث شده است تا روز به روز محیط

 ی کهاساس آمار بر تری شود.دچار اختلال بیش

مصرف  یسرانه میزان  ارائه کرده است، سازمان فائو

 ،در جهان برای هر فرد 2312اد غذایي در سال مو

این میزان برای هر  کیلوگرم بوده است. 1113برابر با 

کیلوگرم بوده  793فرد ایراني در همین سال برابر با 

تر از میزان کیلوگرم بیش 213 ،است که این میزان

ایالات متحده با  ،در این آمار متوسط جهاني است.

ترین بیش ،گرم برای هر فردکیلو 2173 متوسط سالانه

ترین کم ،هر فرد کیلوگرم برای 213و گینه بیسائو با 

  .دمقدار را دار

توانسد نقسش افزایش مصرف غذا در یک کشور مسي

اختي آن شسسنای در افسزایش جاپسسای بسومکننسسدهیسینعت

ای کسه ایالسات متحسده بسه به گونسه ؛کشور داشته باشد

 ،مصرف مسواد غسذایي یبالا بودن میزان سرانه یواسطه

در میسسان سسسایر را  هکتسسار جهسساني(نسسه بالسساترین جاپسسا )

در  سسهجاپسای  داشستنکشور ما نیسز بسا  .دارد کشورها
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در حال توسسعه  یبه نسبت سایر کشورها ،2312سال 

   .داردتری شرایط مطلو 

میزان  ،هانامهساس اطلاعات مستخرج از پرسشا بر

چیسان برابسر بسا قطار یغسذا در محلسه یمصرف سالیانه

که این میسزان بسا توجسه بسه  استگرم کیلو 2113333

کیلسوگرم بسه  313بیسانگر  ،نفره محلسه 2733جمعیت 

تر کیلوگرم بیش 113 ،که این مقدار استازای هر فرد 

 یسکمیزان اثرگذاری هر  .استاز میزان متوسط کشور 

اقتصسسادی بسسر جاپسسای  -هسسای اجتمسساعي از ویژگسسي

قطارچیسسان در ادامسسه بررسسسي شسسناختي در محلسسه بسسوم

 .شودمي

 
 قطارچيان يشناتتي غذا در محلهاقتصادي بر جاپاي بوم -داري عوامل اجتماعيمعني -9جدول

 .F Sig ميانگين مربعات درجه آزادي مجموع مربعات مدل

 37337 7917191 37371 1 917371 رگرسیون

   3731 211 27113 باقیمانده

    297 997931 کل

37711 =Adjusted R square 
 نگارندگان( )مأخذ:

 

داری کل مدل را مشخص معني، ANOVAجدول 

داری طورکلي اگر در این جدول سطح معنيبه کند.مي

گسساه آن ،(31/3تسسر از )کسسم کوچسسک باشسسد Fآمسساره 

متغیرهای مستقل به خوبي تغییرات متغیسر وابسسته را 

تسر از زرگاما در صورتي که این مقدار ب ند.کتبیین مي

گاه متغیرهای مستقل، تغییرات متغیسر باشد، آن 31/3

نیسز   Adjusted R squareکننسد.وابسته را تبیین نمسي

ضسریب تعیسین  یافتسه اسست.یک ضریب تعیین تعدیل

میزاني از واریانس متغیسر وابسسته اسست  یدهندهنشان

 شود.که توسط متغیرهای مستقل تبیین مي

شسود، مقسدار دیده مي (1)گونه که در جدول همان

F اسست. 337/3داری با سطح معنسي 191/791 برابر با 

بنابراین با توجه به مطسالبي کسه در ارتبساط بسا جسدول 

ANOVA 31/3داری از چسون سسطح معنسي ،ذکر شد 

چنسین مقسدار هسم .استدار تر است، مدل معنيکوچک

Adjusted R square  711/3در ایسن جسدول برابسر بسا 

اقتصسسادی و  - متغیسر مسسستقل اجتمساعي یعنسسي .اسست

جسنس، سسطح  )سسن، قطارچیسان یجمعیتي در محله

 1/71درآمد، تأهل و تجرد و سطح سسواد( در مجمسوع 

 ند.کغذا را تبیین مي یدرصد از واریانس متغیر وابسته

 
 قطارچياني حلهشناتتي غذا در مبر جاپاي بوم اقتصادي -متغيرهاي اجتماعي داري کليهضرايب و معني -1جدول

 ضرايب استاندارد نشده مدل
ضرايب استاندارد 

 T Sig شده

B Std.Error Beta 
 37333 337191  37321 27311 ثابت

 37331 27373 37137 37321 37373 سن

 37321 -27912 -37317 37329 -37317 جنس

 37333 137312 37137 37319 37271 درآمد

 37919 37331 37323 37323 3737319 تأهل و تجرد

 37311 27173 37131 37313 37331 تحصیلات

 )مأخذ: نگارندگان(

 

تحلیسل رگرسسیوني اثرگسذاری عوامسل  (،9)جدول 

شسناختي غسذا در بر جاپای بسوم را اقتصادی -اجتماعي

، بتاهسا در این جدول دهد.قطارچیان نشان مي یمحله

 هرچسه مقسادیر .هسستندشسده همان ضرایب استاندارد 
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Beta  وT داریتسسر بسسوده و سسسطح معنسسيبسسزرگ (Sig) 

 ،تر باشد، بدین معني است کسه متغیسر مسستقلکوچک

بسا توجسه  بنابراین تری بر متغیر وابسته دارد.تأثیر بیش

 یته برای محلسههای صورت گرفبه محاسبات و تحلیل

شود که متغیر سطح درآمسد بسا قطارچیان مشاهده مي

و سسسطح  T=312/13ار و مقسسد Beta =137/3 مقسسدار

 ترین تأثیر را بر متغیر وابسستهبیش ،333/3داری معني

متغیرهای  شناختي غذا( در این محله دارد.)جاپای بوم

نیز در مراتسب  و تأهل و تجرد جنس ،سن، سطح سواد

 یبعسسدی از نظسسر اثرگسسذاری بسسر جاپسسای غسسذا در محلسسه

 گونسهتسوان ایسنبدین ترتیب مسي قطارچیان قرار دارند.

قطارچیسان بسا افسزایش سسطح  ید که در محلهکربیان 

 نهایستشسناختي غسذا و در مقسدار جاپسای بسوم ،درآمد

یابد و همسین افزایش ميشناختي کلي محله جاپای بوم

امر باعث افزایش مصرف و بار وارده بر طبیعت خواهسد 

 شد.

 

جاپناي  اقتصادي بنر -ب( تأثير عوامل اجتماعي

 قطارچيان نقل در محلهوحملشناتتي بوم

موتسوری  با اختراع ماشین بخار و ورود وسایل نقلیه

این وسایل به عنوان یکي از  ی هجده،به شهرها از سده

عناصر بسیار مهسم و اثرگسذار در شسهر و نیسز در رونسد 

 اما یکسي از پیامسدهای زندگي شهروندان مطرح شدند.

بسه  هسایي بسود کسهآلودگي ،ورود این وسایل به شهرها

-دان ایجاد مسيها در شهر برای شهرونواسطه وجود آن

هسای آلسودگي یدر دو دسته ها عموما این آلودگي شد.

 بندیدسسستهمحیطسسي هسسای زیسسستصسسوتي و آلسسودگي

 ،که با توجه به شرایط امروز شسهرهای کشسور شوندمي

تری شرایط به مراتب سخت محیطيزیستی هاآلودگي

آمسار و اطلاعسات بسه  انسد.دهرا برای شهروندان ایجاد کر

ان در میسس شسسدهیعتوز یهانامهپرسسسشدسسست آمسسده از 

دهسد کسه در ایسن قطارچیان نشان مي یساکنان محله

سسالیانه ماشین وجسود دارد کسه  171محله در مجموع 

تجسار  و  .کننديملیتر بنزین مصرف  113121حدود 

 -ياجتمساع هساییژگيومطالعات نشان داده است کسه 

... تسأثیر فراوانسي درآمد و از قبیل سن، جنس، اقتصادی

و در نتیجه  نقلي و حملدر الگوهای استفاده از وسایل 

 ,Chi & Stone) دارنسد شسناختيبومتغییسرات جاپسای 

2005; Zheng, 2008.)  در ادامه میزان اثرگسذاری هسر

اقتصسسادی بسسر جاپسسای  -اجتمسساعي  هایمؤلفسسهاز  یسسک

قطارچیسان بررسسي  یدر محله ونقلحمل شناختيبوم

 .  شودمي

 
 قطارچيان يدر محله ونقلحمل شناتتيبوماقتصادي بر جاپاي  -عوامل اجتماعي داريمعني -5جدول

 .F Sig ميانگين مربعات درجه آزادي مجموع مربعات مدل

 3731 9377131 17171 1 17191 رگرسیون

   3731 211 37131 باقیمانده

    297 37119 کل

37792 =Adjusted R square 
 )مأخذ: نگارندگان(

 

، شسسودميمشساهده  (1در جسسدول ) کسه گونسههمان

بسا  131/937برابسر بسا   ونقسلحملدر بخسش  Fمقدار 

بنسابراین بسا توجسه بسه  اسست. 31/3 داریيمعنسسطح 

 ،ذکسر شسد ANOVAمطالبي که در ارتباط بسا جسدول 

اسست، مسدل  ترکوچک 31/3از  داریمعنيچون سطح 

 Adjusted R squareچنسین مقسدار هم .است دارمعني

این بدان معناسست  .است 792/3در این جدول برابر با 

 یاقتصسادی در محلسه - که متغیسر مسستقل اجتمساعي

)سن،جنس، سطح درآمسد، تأهسل و تجسرد و  قطارچیان

درصد از واریانس متغیسر  2/79سطح سواد( در مجموع 

 .ندکميرا تبیین  ونقلحملوابسته 

 
 



 03 تابستان/ شانزدهم/شماره مسلسل  پنجممجله آمایش جغرافیایی فضا /سال                                                                                      04

 در محله قطارچيان ونقلحمل شناتتيبوماقتصادي بر جاپاي  -کليه متغيرهاي اجتماعي داريمعنيضرايب و  -6جدول

 ضرايب استاندارد نشده مدل
ضرايب 

 T Sig استاندارد شده

B Std.Error Beta 
 37333 137371  37311 37712 ثابت

 37333 97119 37911 37319 37313 سن

 37333 -117331 -37927 37311 -37112 جنس

 37333 227119 37731 37333 37171 درآمد

 37211  -17137 -37311 37312 -37319 تأهل و تجرد

 37321 -37199 -37392 37311 -37331 تحصیلات

 )مأخذ: نگارندگان(

 

تسر بزرگ Tو  Betaهرچه مقادیر که با توجه به این

متغیسر  ،اشسدتر ب( کوچکSig) داریمعنيبوده و سطح 

 تری بر متغیر وابسته خواهد داشست.مستقل تأثیر بیش

 هسای صسورتراین با توجه بسه محاسسبات و تحلیسلبناب

شسود کسه مشاهده مسي ،قطارچیان یگرفته برای محله

و مقسدار  Beta=171/3متغیر سسطح درآمسد بسا مقسدار 

T=119/22 تسسرین بسسیش ،333/3داری و سسسطح معنسسي

 و حمسلشسناختي )جاپای بسوم تهتأثیر را بر متغیر وابس

، متغیرهای سن، سسطح سسواد ( در این محله دارد.نقل

نیسز در مراتسب بعسدی از نظسر  جسنس تأهل و تجسرد و

در محله قطارچیان قرار  نقلوحملاثرگذاری بر جاپای 

د کسه در کسرگونه بیان توان اینبدین ترتیب مي دارند.

جاپسای  مقسدار ،محله قطارچیان با افزایش سطح درآمد

شسناختي و در نهایت جاپای بوم نقلوحملشناختي بوم

 یابد.کلي محله افزایش مي

 

اقتصادي بنر جاپناي  -( تأثير عوامل اجتماعيج

 قطارچيان يدر محله مسکنشناتتي بوم

ای مسکن به عنوان یکي از نیازهای اساسي خانواره

هسسسا و گسسسذاریاز سیاسسسست زیسسسادیبخسسسش  ،شسسسهری

ان بسه خسود کشسور را در بعسد کلس های هسرریزیبرنامه

 ،در واقع در بسیاری از نقساط جهسان دهد.اختصاص مي

موفقیت  یکارایي و یا عدم کارایي یک دولت به واسطه

در  شسود.مشسخص مسيمسسکن  یآن دولست در مقولسه

یکسي از  ،نسوین هایفناوریاخیر و با پیشرفت  هایدهه

ر مواردی که بسیار مورد توجه سسازندگان مسسکن قسرا

در سساخت و  زیسستیطمحبحسث توجسه بسه  ،گیرديم

کسه ایسن امسر  یاگونهبه  مساکن شهری است. یدارنگه

مسسکن  يشناختبومباعث شده است تا متوسط جاپای 

هکتسار جهساني در  33/3از  یافتسهتوسسعهدر کشورهای 

 2312هکتسسار جهسساني در سسسال  32/3بسسه  1333سسسال 

 يشسناختبومدر حالي که متوسط میزان جاپسای  برسد.

 21/3حسدود  2312مسکن برای کسل جهسان در سسال 

 .  است

و نیسز رشسد  هسامهاجرت یشهر سنندج به واسسطه

همسواره در زمینسه  ،اخیر یطبیعي جمعیت در دو دهه

بسه  ؛بسوده اسست اییدهعدتأمین مسکن دچار مشکلات 

از جمعیت این  زیادیکه در حال حاضر بخش  یاگونه

 ددهيمغیر رسمي تشکیل  یاهاسکانشهر را ساکنان 

از نظر رعایت معیارهسای  هاآنکیفیت مسکن  ا که قطع

البتسسه  در شسرایط نامناسسبي قسرار دارد. محیطيیسستز

 محلسه قطارچیسسان بسه واسسسطه قسرار گسسرفتن در هسسسته

چنسداني را  وسازساخت ،اخیر یهاسالمرکزی شهر در 

 مسکن در این محله يشناختبومتجربه نکرده و جاپای 

 .شسوديممسکن را شسامل  یدارنگه هایینههزتر بیش

واحد مسکوني وجود دارد که  319در این محله حدود 

نفسر  2733جمعیتي بالغ بر  ،در این واحدهای مسکوني

البته با توجه بسه اطلاعسات بسه دسست  .کننديمزندگي 

واحسد مسسسکوني خسالي و یسسا  21 ،آمسده در ایسن محلسسه

 21ا در نظسر گسرفتن ایسن مخروبه نیز وجود دارد که بس

 یواحسسد مسسسکوني در محلسسه 333در مجمسسوع  ،واحسسد

 قطارچیان قرار دارد.
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 در محله قطارچيان مسکن شناتتيبوماقتصادي بر روي جاپاي  -عوامل اجتماعي داريمعني: 7جدول

 .F Sig ميانگين مربعات درجه آزادي مجموع مربعات مدل

 3732 3237191 37719 1 937317 رگرسیون

   37312 211 17112 باقیمانده

    297 11737 کل

37721 =Adjusted R square 
 )مأخذ: نگارندگان(

 

با  191/323 مسکن برابر بادر بخش  Fمقدار 

بنابراین با توجه به  است. 32/3 داریيمعنسطح 

 ،ذکر شد ANOVAمطالبي که در ارتباط با جدول 

ت، مدل تر اسکوچک 31/3داری از چون سطح معني

 Adjusted R squareچنین مقدار هم .استدار معني

این بدان معناست  .است 721/3در این جدول برابر با 

 یاقتصادی در محله -که متغیر مستقل اجتماعي 

جنس، سطح درآمد، تأهل و تجرد و  )سن، قطارچیان

یر درصد از واریانس متغ 1/72سطح سواد( در مجموع 

 د.کنيرا تبیین م مسکنوابسته 

 
 در محله قطارچيان مسکنشناتتي اقتصادي بر جاپاي بوم -داري کليه متغيرهاي اجتماعيضرايب و معني -8جدول

 ضرايب استاندارد نشده مدل
ضرايب استاندارد 

 T Sig شده

B Std.Error Beta 
 37333 117731  37319 17119 ثابت

 37333 97111 37111 37312 37219 سن

 37333 -77199 -37273 37311 -37213 جنس

 37333 137121 37111 37313 37123 درآمد

 37337 37111 37333 37311 37331 تأهل و تجرد

 37331 17213 37291 37319 37373 تحصیلات

 نگارندگان( )مأخذ:

 

تر بزرگ Tو  Betaکه هرچه مقادیر با توجه به این

متغیر  ،باشد ترکوچک( Sig)داری معنيبوده و سطح 

 تری بر متغیر وابسته خواهد داشت.مستقل تأثیر بیش

صورت  هایتحلیلبنابراین با توجه به محاسبات و 

که  شودميقطارچیان مشاهده  یگرفته برای محله

 =Tو مقدار  Beta=111/3متغیر سطح درآمد با مقدار 

ترین تأثیر بیش ،333/3 داریيمعنو سطح  121/13

( در این مسکن يشناختبوماپای )ج را بر متغیر وابسته

، تأهل و تجرد متغیرهای سن، سطح سواد محله دارد.

نیز در مراتب بعدی از نظر اثرگذاری بر جاپای  جنسو 

بدین ترتیب  قطارچیان قرار دارند. یدر محلهمسکن 

د که در محله قطارچیان با کربیان  گونهاین توانمي

 مسکن اختيشنبوممقدار جاپای  ،افزایش سطح درآمد

کلي محله افزایش  شناختيبومو در نهایت جاپای 

 هانامهپرسشآمار و اطلاعات به دست آمده از  .یابدمي

با توجه به قدیمي بودن محله و  که دهدمينشان 

ساکنین محله  ،با افزایش درآمد ،مقاوم نبودن مساکن

 نمایندتا مساکن خود را نوسازی  آیندبرميدر پي آن 

تر سطح درآمد بر مر باعث اثرگذاری بیشکه همین ا

 مسکن در محله شده است. شناختيبومجاپای 

 

اقتصادي بر جاپاي  -د( تأثير عوامل اجتماعي

)وسايل تانه، قند،  کالاهاي مصرفي شناتتيبوم

 قطارچيان يدر محله ...(چاي و

اخیر و با گسترش سطح رفاه در نقساط  یهادههدر 

در استفاده از کالاهای متنسوع  اسرافروند  ،مختلف دنیا

البتسه ایسن امسر در  در شهرها رو به افزایش بوده اسست.
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بسه مراتسب شسدیدتر از سسایر  یافتسهتوسسعهکشورهای 

 يشسسناختبومکسسه جاپسسای  یاگونسسهبسسه  ،کشورهاسسست

کالاهای مصرفي در ایالات متحسده و بریتانیسا در سسال 

ي هکتسار جهسان 31/3و  33/3به ترتیب برابر بسا  2312

اخیسر و بسا  یهادهسهدر کشسور مسا نیسز در  بوده است.

اسسستفاده از کالاهسسای مصسسرفي  ،گسسسترش شهرنشسسیني

 ،تر از قبل شده اسستخانوارهای شهری به مراتب بیش

کالاهسای مصسرفي  يشسناختبومکسه جاپسای  یاگونهبه 

بسرآورد  39/3حسدود  ،2312برای کشور ایران در سال 

ه دسست آمسده از بسا توجسه بسه اطلاعسات بس شده است.

-میزان مصرف این کالاها در سطح محله ،هانامهپرسش

کیلسسوگرم  933حسسدود  ،1133قطارچیسسان در سسسال  ی

گفت ایسن  توانيمکه در نهایت  استبرای هر خانواده 

 .اسستکیلسوگرم  273333مقدار برای کل محله حدود 

در حالي کسه متوسسط میسزان مصسرف کالسا بسرای هسر 

کیلسوگرم  113حدود  ،2312سال ایراني در  یخانواده

 برآورد شده است.

 

 کالاي مصرفي در محله قطارچيان شناتتيبوماقتصادي بر جاپاي  -عوامل اجتماعي داريمعني -3 جدول

 .F Sig ميانگين مربعات درجه آزادي مجموع مربعات مدل

 37337 9217191 17113 1 17317 رگرسیون

   37331 211 37711 باقیمانده

    297 17371 کل

37713 =Adjusted R square 
 )مأخذ: نگارندگان(

 

در بخسسش کالاهسسای مصسسرفي برابسسر بسسا   Fمقسسدار 

بنسابراین  .اسست 337/3 داریيمعنسبا سطح  191/921

 ANOVAبا توجه به مطالبي که در ارتباط بسا جسدول 

 ترکوچسک 31/3از  داریمعنسيچسون سسطح  ،ذکر شد

 Adjustedنین مقسدار چهم .است دارمعنياست، مدل 

R square  ایسن  .اسست 713/3در این جسدول برابسر بسا

بدان معناست که متغیر مستقل اجتماعي اقتصسادی در 

جنس، سطح درآمد، تأهسل و  )سن، قطارچیان یمحله

درصسسد از  3/71تجسسرد و سسسطح سسسواد( در مجمسسوع 

واریسسانس متغیسسر وابسسسته کالاهسسای مصسسرفي را تبیسسین 

 .دکنيم

 
 کالاي مصرفي در محله قطارچيان شناتتيبوماقتصادي بر جاپاي -کليه متغيرهاي اجتماعي داريمعنيرايب و ض -41جدول

 ضرايب استاندارد نشده مدل
 ضرايب 

 T Sig استاندارد شده

B Std.Error Beta 
 37333 -17311  37312 -37333 ثابت

 37121 37111 37317 37319 3733 سن

 37333 -17311 -37191 37312 -37312 جنس

 37333 37129 37912 37333 37371 درآمد

 37333 -17311 -37239 37311 -37333 تأهل و تجرد

 37333 137371 37713 37319 37119 تحصیلات

 )مأخذ: نگارندگان(
 

تسر بزرگ Tو  Betaکه هرچه مقادیر با توجه به این

متغیسر  ،باشسد ترکوچک( Sig) داریمعنيبوده و سطح 

، تری بر متغیر وابسته خواهد داشستستقل تأثیر بیشم

صسورت  هسایتحلیلبنابراین با توجسه بسه محاسسبات و 

کسه  شسودميقطارچیسان مشساهده  یگرفته برای محله

و مقسدار  Beta=713/3متغیر سطح تحصیلات با مقسدار 
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T= 371/13  تسسرین بسسیش ،333/3 داریيمعنسسو سسسطح

کالاهسای  شسناختيبوم)جاپای  تأثیر را بر متغیر وابسته

سسن، ، درآمسدمتغیرهسای  ( در این محلسه دارد.مصرفي

نیسز در مراتسب بعسدی از نظسر  و تأهسل و تجسرد جنس

در محله قطارچیسان  کالای مصرفياثرگذاری بر جاپای 

نتیجه گرفست کسه افسزایش  توانميبنابراین  قرار دارند.

در افسزایش جاپسای  تسریمهمنقسش  ،سطح تحصسیلات

 کالای مصسرفي در محلسه قطارچیسان دارد. شناختيبوم

به ایسن دلیسل دانسست کسه افسراد بسا  توانمياین امر را 

تسری بسه زنسدگي تمایل بیش ،افزایش سطح تحصیلات

کسه یکسي از و بسا توجسه بسه ایسن کننسدميمدرن پیسدا 

استفاده بیش از حد از  ،زندگي مدرن بارزیانپیامدهای 

 شودمير باعث همین ام ،استکالاهای متنوع و لوکس 

کالای مصرفي در محلسه افسزایش  شناختيبومتا جاپای 

 یابد.

 

 دوم مرحله

 ياقتصادي بر کليه –تأثير عوامل اجتماعي الف( 

 متغيرهاي وابسته در محله قطارچيان
متغیرهسای وابسسته و  در این مرحله با ترکیب کلیه

عنوان یک متغیر، تسأثیر عوامسل به هاآندر نظر گرفتن 

 اقتصادی را بر این متغیر سنجیده و فرضسیه -تماعياج

 -اصلي پژوهش مبني بر مؤثر بسودن عوامسل اجتمساعي

در  شسناختيبومجاپای اقتصادی بر افزایش و یا کاهش 

 .کردمحله قطارچیان را بررسي خواهیم 

 

 در محله قطارچيان شناتتيبوماقتصادي بر جاپاي  -عوامل اجتماعي داريمعني -44 جدول

 .F Sig ميانگين مربعات درجه آزادي مجموع مربعات مدل

 3732 7137129 37121 1 17911 رگرسیون

   37332 211 37331 باقیمانده

    297 3717133 کل

37711 =Adjusted R square 
 )مأخذ: نگارندگان(

 

سسسطح  (،11)کسسه در جسسدول بسسا توجسسه بسسه ایسسن

 دارمعنسيپسس مسدل  ،اسستتر کم 31/3از  داریيمعن

در ایسن  Adjusted R squareچنسین مقسدار هسم .است

ایسن بسدان معناسست کسه  .اسست 711/3جدول برابر با 

 یاقتصسسادی در محلسسه -متغیسسر مسسستقل اجتمسساعي

جنس، سطح درآمد، تأهسل و تجسرد و  )سن، قطارچیان

درصسسد از واریسسانس  1/71سسسطح سسسواد( در مجمسسوع 

 ند.کرا تبیین ميوابسته  هایمتغیر

 
 در محله قطارچيان شناتتيبوماقتصادي بر جاپاي  -کليه متغيرهاي اجتماعي داريمعنيضرايب و  -42جدول

 ضرايب استاندارد نشده مدل
 ضرايب 

 T Sig استاندارد شده

B Std.Error Beta 
 37333 1117373  37331 37313 ثابت

 37333 97732 37119 37339 37321 سن

 37333 -117312 -37231 37331 -37311 جنس

 37333 217193 37712 37339 37317 درآمد

 37333 -27331 -37311 37331 -37331 تأهل و تجرد

 37331 27191 37219 37331 37312 تحصیلات

 )مأخذ: نگارندگان(
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صسورت گرفتسه  هایتحلیلبا توجه به محاسبات و 

کسه متغیسر  شسودميمشاهده  ،قطارچیان یبرای محله

مقسسسدار  و Beta= 712/3مقسسسدار سسسسطح درآمسسسد بسسسا 

T=193/21  تسسرینبسسیش ،333/3 داریيمعنسسو سسسطح 

 وابسسسته در ایسسن محلسسه دارد.هسسای تسسأثیر را بسسر متغیر

 سسسطح تحصسسیلات، تأهسسل و تجسسرد و ،سسسنمتغیرهسسای 

جنس نیز در مراتب بعدی از نظر اثرگذاری بسر جاپسای 

بنسابراین  قطارچیان قرار دارنسد. یدر محله شناختيبوم

به این نتیجه رسسید کسه در ایسن مرحلسه نیسز  انتومي

ترین تأثیر سطح درآمد بیش متغیر ،اول همانند مرحله

 قطارچیان دارد. یدر محله شناختيبومرا بر جاپای 

 

 گيرييجهنتبندي و جمع

 ویژهبسهی پایدار ی توسعهمقوله ،های اخیرسال در

ح گرفته و در دو سسط توجه قرار بسیار مورد شهرها در

 ،خرد و کلان مطرح شده است. کیفیت زنسدگي انسسان

 بسا. او دارد زیسستمحیطارتباط مستقیمي بسا کیفیست 

هسا در مکساني بسه نسام بسیاری از انسان کهاینبه  توجه

کننسد کسه محسل برقسراری ارتباطسات شهر زندگي مسي

مسسائلي از جملسه  ،استاجتماعي، اقتصادی و فرهنگي 

آلسسودگي  ،هسسوا ودگيآلسس، انسسرژی، زیسسستمحیطبحسسران 

توانند ترافیک بخشي از عواملي هستند که مي و صوتي

در ایسن  کنند.کیفیت زندگي انسان را دستخوش تغییر 

 ،بهبسود کیفیست زنسدگي انسسان افزایش و برایشرایط 

ویسژه در نسواحي بسه ی پایسداری توسسعهتوجه به مقوله

بررسسي مسسائل مربسوط بسسه  شسسود.مطسرح مسي شسهری

شسود کسه نمسود عملسي آن ي ملموس مسيپایداری زمان

 آمیزیموفقیستشکل گرفته باشسد و منجسر بسه نتسایج 

ی پایدار در شسهرها با توجه به مهم بودن توسعه گردد.

مفهسوم آن،  شسدنمطرحاز  پسسهسای اخیسر و سال در

گیسری میسزان پایسداری های گوناگوني برای اندازهروش

 ، شساخصهساآنشهرها بیسان شسده اسست کسه یکسي از 

گیسری و سسنجش شناختي است که با اندازهجاپای بوم

عبور از حد  توانديمیک جمعیت،  محیطيیستزاثرات 

تری ارزیسابي و مهسار مجاز مصرف منابع را با دقت بیش

، مسا را قسادر يشسناختبومکند. در واقع شاخص جاپای 

سازد که اقدامات مناسب فردی و جمعي را بسا ابسزار مي

 ،داده انجسامبه پایداری در شهرها موجود برای رسیدن 

کارهسای مناسسب را راه ،ضمن سنجش پایداری شسهرها

در  د.کسربرای تداوم یا بهبود پایداری شهری پیشسنهاد 

 يشناختبومجاپای  شدنمطرحاخیر و پس از  یهادهه

به عنوان شاخصي برای ارزیسابي میسزان پایسداری، ایسن 

 ست.مختلفي محاسبه شده ا هاییاسمقشاخص در 

 -در این پژوهش سعي شد تا تأثیر عوامل اجتماعي

قطارچیسان بسا اسستفاده از  یبر پایداری محله یاقتصاد

بنسابراین بسا  .دوشسبررسسي  يشناختبومشاخص جاپای 

مستقل اجتمساعي  یرمتغتوجه به پارامترهایي که برای 

)سن، جسنس، تحصسیلات، سسطح  اقتصادی تعریف شد

کار در دو مرحلسه صسورت این  ،درآمد و تأهل و تجرد(

 تسکتکابتدا تأثیر عوامل اجتماعي اقتصادی بر  گرفت.

، مسسکن و ونقسلحمل)غذا،  يشناختبومجاپای  یاجزا

 ،دوم یسسپس در مرحلسه شسد.کالا( تجزیسه و تحلیسل 

اقتصادی بر جاپسای کلسي محلسه -تأثیر عوامل اجتماعي

در این پژوهش سعي شسد تسا  مورد بررسي قرار گرفت.

( و 2333) کسسارول و برونسسر ي کسسهیهسساپژوهشد هماننسس

بسسه صسسورت  انجسسام دادنسسد، (2331) جوزسسسا و بسسراون

اقتصسسسادی در  -اجتمسساعي یهاشسسساخصیکپارچسسه از 

بسا  ؛مربوط به پایداری محلي استفاده شسود هایيبررس

تسر از پایسداری بسیش ،این تفاوت کسه در ایسن تحقیسق

 .است شدهکمي بررسي  یجنبه

نشسان داد کسه در میسان  اول یهدر مرحل هايبررس

 ونقسلحمل، خانه، مسسکن و يشناختبومجاپای  یاجزا

ترین تأثیر را از پسارامتر سسطح درآمسد و کالاهسای بیش

تسرین تسأثیر را از سسطح تحصسیلات مصرفي نیسز بسیش

 دوم نیسز یمرحلسهنتایج به دسست آمسده از  .پذیرنديم

اقتصسسادی تسسأثیر  -نشسسان داد کسسه عوامسسل اجتمسساعي

 یبسسر جاپسسای بسسوم شسساختي در محلسسه ایکننسسدهیینعت

بسرای  شسدهیینتعاز میان پارامترهای  قطارچیان دارند.

 يشناختبومترین تأثیر را بر جاپای بیش ،متغیر مستقل

پارامترهسای  .ردپارامتر سطح درآمد دا ،محله قطارچیان

سن، سطح تحصیلات و تأهسل و تجسرد نیسز در مراتسب 

گفت افسزایش سسطح  توانيمواقع  در بعدی قرار دارند.

تر افسراد قطارچیان باعث تمایل بیش یدرآمد در محله

بسسرای اسسستفاده از خودروهسسای شخصسسي، تعمیسسر و یسسا 
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تر از مواد غسذایي بیش یبازسازی مسکن و نیز استفاده

شسسده و همسسین امسسر باعسسث افسسزایش میسسزان جاپسسای 

از ایسن اجسزا و در نهایست میسزان  یسکهر  يشناختبوم

در حالي کسه بسا افسزایش  اپای کلي محله شده است.ج

سطح تحصسیلات نیسز تمایسل بسه اسستفاده از وسسایل و 

کالاهای مدرن در محله افزایش یافتسه و ایسن امسر نیسز 

بر افزایش جاپای کالاهای مصرفي  ایکنندهیینتعتأثیر 

 داشته است.

طورکلي نتایج این تحقیق برخلاف نتایج تحقیسق به

(، نشسان داد 1171) ( و عزیزی2312) سهازم و بیازتا

 ،سنجه سسطح درآمسد یژهوبهاقتصادی و  یهاسنجهکه 

و در  يشسناختبومرا بر میسزان جاپسای  یرتأثترین بیش

 قطارچیسسان دارد. ینهایسست بسسر میسسزان پایسسداری محلسسه

( کسه 2331) ج تحقیسق گسرین و همکسارانبرخلاف نتای

را عامسل نوپا در عرصه شهرسسازی  هاینهضتتوجه به 

، داندمياصلي در افزایش سطح پایداری محلات شهری 

بالا بودن سطح تحصسیلات سساکنین  ،در پژوهش حاضر

عامسل در افسزایش سسطح  تریناصسليمحله بسه عنسوان 

 پایداری مطرح بوده است.
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