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کاربست شاخص جاپای بومشناختی در سنجش پایداری محلات شهری...
مجله آمايش جغرافيايي فضا،
فصلنامه علمي  -پژوهشي دانشگاه گلستان
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کاربست شاخص جاپای بومشناختی در سنجش پایداری محلات شهری
از منظر عوامل اجتماعی -اقتصادی .مطالعه موردی :محله قطارچیان شهر سنندج
2

*کیومرث حبیبی ،1آرمان رحیمی کاکه جوب
1دانشیار گروه شهرسازی دانشگاه کردستان
2کارشناسارشد برنامهریزی شهری دانشگاه کردستان
تاریخ دریافت 31/1/11 :؛ تاریخ پذیرش39/2/13 :

چکيده
بررسي و شناخت وضعیت محلات و تنگناهای توسعه آنها به لحاظ پایداری و توسعه پایدار در شهرها ،از مسائلي
است که اخیرا در فرهنگ برنامهریزی شهری مطرح شده ،اما هنوز در کشور ما جایگاه آن به خوبي طرح نشده است .از
اینرو هدف اصلي این پژوهش ،سنجش سطح پایداری اجتماعي -اقتصادی در محله قطارچیان شهر سنندج با استفاده
از شاخص جاپای بومشناختي است .روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفي  -تحلیلي و با تکیه بر مطالعات
کتابخانهای و اسنادی و برداشتهای میداني است .بدین منظور تعداد  113پرسشنامه در میان ساکنان این محله
توزیع شده است .مقدار ضریب آلفای کرونباخ ( )3/37نیز روایي پرسشنامهها را تا حد زیادی تأیید ميکند .متغیر
وابسته در این تحقیق ،اجزای جاپای بومشناختي (غذا ،حملونقل ،مسکن و کالای مصرفي) و متغیر وابسته نیز عوامل
اجتماعي  -اقتصادی (سن ،جنس ،تأهل و تجرد ،سطح درآمد و سطح تحصیلات) است .تحلیل دادهها با استفاده از
تحلیل رگرسیوني چندمتغیره ،آزمون  Tو ضریب  Betaدر دو مرحله صورت گرفته است .ابتدا در مرحلهی اول ،تأثیر
عوامل اجتماعي -اقتصادی بر تکتک اجزای جاپا بررسي شده و در مرحلهی دوم نیز تأثیر همین عوامل بر جاپای کلي
محله بررسي ميشود .نتایج نشان ميدهد که در میان متغیرهای اجتماعي -اقتصادی ،سطح درآمد بیشترین تأثیر را
بر جاپای بومشناختي غذا ،حمل و نقل و مسکن داشته و سطح سواد نیز بیش ترین تأثیر را بر جاپای کالاهای مصرفي
در محلهی قطارچیان دارد .به صورت کلي نیز ميتوان نتیجه گرفت که پارامترهای متغیر اجتماعي  -اقتصادی حدود
 71درصد بر جاپای کلي محلهی قطارچیان تأثیرگذار هستند.
واژههاي کليدي :جاپای بومشناختي ،محله پایدار ،محلهی قطارچیان ،تحلیل رگرسیوني ،توسعهی پایدار.
24

مقدمه و بيان مسأله
پسس از دهسههسای  73و  33میلسادی ،نظریسههسای
جدیدی بعد از گسترش و ترویج مفاهیم پسامدرنیسم،
مانند توسعهی پایدار شهری تحست تسأثیر مسوج جدیسد
شهرنشیني در دنیا مطرح شد .در ایسن مسوارد ،تمرکسز
عمده به توجه مجدد بسه انسسان و کیفیست زنسدگي او،
* نویسنده مسئولhabibi_ki@yahoo.co.uk :
*این مقاله بر گرفته از پایاننامه کارشناسي نویسنده دوم بوده
که زیر نظر نویسنده اول در دانشگاه کردستان انجام شده است.

خردهفرهنگها و محدودیت منابع زیستمحیطي مانند
زمسسین ،برقسسراری عسسدالت بسسین نسسسلي و درون نسسسلي
معطوف شده که شهرسسازی را بسه سسوی نگسرشهسای
جدیدی در امر توسعه سوق داده اسست .تلساش تمسامي
این نگرشها ،جلوگیری از اتلاف منابع و عدم مخساطره
آنها برای آیندگان است .هسر چنسد مقولسهی پایسداری
بسسسیار ایسسدهآلگرایانسسه اسسست ،جامعیسست آن و انسسواع
گوناگوني که در نظر ميگیرد ،قابسل طسرح در سسطوح
مختلف شهر از جمله محلات شهری است .با توجسه بسه
طرح موضوع توسسعه پایسدار شسهری در ادبیسات نسوین

04

مجله آمایش جغرافیایی فضا /سال پنجم /شماره مسلسل شانزدهم /تابستان 30

شهرسازی و توجه وسیع به آن ،ملاحظه برنامهریسزی و
طراحي مبتني بر پایداری در سسطح محلسات ،در سسال
های اخیر موضوعي مهم به شمار ميآید؛ زیرا در سطح
خردتر ،دستیابي به اهداف ،آسانتر و ملموستر است.
از طرفسسي در دهسسههسسای اخیسسر ،شسساخصهسسا و مفسساهیم
گونسساگوني بسسرای انسسدازهگیسسری و ارزیسسابي پایسسداری در
سطوح شهری ارائه شده است .یکي از ایسن شساخصهسا
که توجه بیشتری را در سطوح آکادمیسک ،سیاسسي و
آموزشي به خسود جلسب کسرده اسست ،ارزیسابي جاپسای
بسسومشسسناختي ( 1)EFAاسسست .جاپسسای–بسسومشسسناختي،
شاخصي است که با ارزیابي و محاسبهی انرژی و مسواد
مستعمل در یک شهر ،منطقه و یا کشور ،فشاری را که
جمعیسست و فراینسسدهای صسسنعتي بسسر اکوسیسسستم وارد
مسيکننسد ،بسرآورد مسيکنسد ( Wakergenal & Rees,
 .)1996این شاخص نشان ميدهد که مصرف انسرژی و
بهرهبرداری از منابع را ميتوان مستقیما با زمسینهسای
اختصاص داده شده به هر کدام از کاربریهسا در شسهر،
منطقه و یا کشور مرتبط و ارزیابي کرد.
شسسهر سسسنندج ،مرکسسز اسسستان کردسسستان ،یکسسي از
شهرهای مهم این استان بوده ،در دهههای اخیر شاهد
موج های عظیم مهاجرت از روستاها به داخل شهر بوده
است .مشکل مهاجرت و هسمچنسین مشسکلات دیگسری
مانند ازدیاد خودرو ،گسترش بيرویهی شسهر و از بسین
رفتن مواهب طبیعي اطسراف شسهر هسمچسون مسزارع و
باغسات ،ادغسام روسستاها و گسسترش سسکونتگساههسای
خودرو و ...باعث شده است تا این شسهر روز بسه روز رو
به ناپایداری حرکت کند .با توجسه بسه ایسنکسه توسسعه
محلهای به عنوان یکي از اندامهای سیستم شهر ،بنیساد
بسیاری از سیاستها و روشهای شسهری در توسسعهی
چشمانسداز پایسدار شسهری جهسان قسرار گرفتسه اسست،
بنسسابراین پایسسداری و یسسا ناپایسسداری هسسر یسسک از ایسسن
زیرسیستمها ميتواند نقسش بسسزایي در ناپایسداری یسا
پایداری کل شسهر داشسته باشسد .از ایسنرو هسدف ایسن
تحقیسسق ،بررسسسي سسسطح پایسسداری از منظسسر عوامسسل
اجتماعي -اقتصادی در سطح محلات شهری با استفاده
از شاخص جاپای بومشناختي است .بدین منظور محله

1 . Ecological Footprint Assessment

قطارچیان شهر سنندج که جزء چهسار محلسهی اصسلي
هسته قدیمي شهر و از جمله مهمترین و معروفتسرین
محلات شهر است ،به عنسوان مطالعسه مسوردی انتخسا
شده است.
پيشينه تحقيق
مطالعات مربوط به این پژوهش را مسيتسوان در دو دسسته
معرفسسي کسسرد :یکسسي مطالعسساتي کسسه در مسسورد جاپسسای
بومشناختي صورت گرفته است و دوم نیسز مطالعساتي کسه
درباره محله پایدار در دهسههسای اخیسر در ایسران و جهسان
انجام شده است .تاکنون مطالعات زیادی در ایران و جهان
درباره پایداری در سطح محلات شهری انجام شسده اسست
که در جدول زیر به مهمترین آنها اشاره ميشود.
مسسوارد بسسسیار زیسسادی نیسسز از کسساربرد  EFدر علسسوم
اجتمسساعي و طبیعسسي وجسسود دارد کسسه نقسسش آن را در
تجزیه و تحلیل میزان پایداری نشان ميدهد (رضسواني
و دیگران .)1173 ،برای مثال رزا و دیگران بسه بررسسي
تأثیر دو محرک مربوط به پیدایش و تکامل انسسان بسر
انسسواع آثسسار زیسسستمحیطسسي شسسامل :انتشسسار گازهسسای
گلخانهای ،انتشار گازهای تخریسبکننسده لایسهی ازن و
افزایش جاچای بومشناختي پرداختنسد ( kitzes et al.,
 .)2007جاپای بومشسناختي در مقیساسهسای مختلفسي
ميتواند محاسبه و ارزیسابي شسود :تمسام کسرهی زمسین
( ،)Wackergenal et al., 2002درسسطح یسک کشسور
(،)Wackergenal et al., 1999; Moran et al., 2008
در سطح شهر و یا یک منطقسه ( ;Barrett et al, 2002
 )Collins et al, 2006و همچنین برای یک صنعت یسا
فراینسسد تولیسسدی خساص ( ;Kissinger et al., 2007
 .)Kissinger and Gottlib, 2010مطالعساتي نیسز بسه
محاسسسبهی جاپسسای بسسومشسسناختي نهادهسسای آموزشسسي
بزرگمقیاس نظیر دانشگاههای منطقهای پرداختسهانسد
( Conway et al., 2008; Flint, 2001; Li et al.,
 .)2008در ایران تساکنون پژوهشسي مبنسي بسر ارزیسابي
جاپای بومشناختي در هیچیک از سطوح ارائسه نشسده و
تنها در سالهای اخیر چند پژوهش (سسرایي و فرشساد،
1177؛ رضواني و دیگران1173 ،؛ ساسسانپسور)1173 ،
در زمینه معرفي این شاخص به عنوان شاخصسي مفیسد
برای سنجش میزان پایداری در شهرها صسورت گرفتسه
است.
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جدول  -4پيشينه تحقيق
عنوان تحقيق

محقق

هدف تحقيق

روش تحقيق

نتايج

ارزیابي سطح
پایداری در محلات
شهر سن آنتونیو

Rasged et
)al (2012

ارزیابي سطح پایداری در
سطح محلات شهر سن
آنتونیو و مقایسهی سطح
پایداری در محلات قدیم
و جدید این شهر

با توجه به متغیرهای اجتماعي،
اقتصادی و زیستمحیطي،
سنجههایي برای ارزیابي
پایداری در سطح محلات
انتخا شده و با بررسي این
سنجهها در هر محله ،سطح
پایداری محله ارزیابي شده
است.

در میان سنجههای مورد ارزیابي برای
سنجش پایداری در سطح محلات،
سنجههای مربوط به بحثهای
اجتماعي تأثیر بیشتری را در سطح
پایداری محلي داشته است و سنجه-
های زیستمحیطي و اقتصادی نیز در
مراتب بعدی قرار ميگیرند.

تعیین ابزاری برای
اندازهگیری
پایداری
زیستمحیطي در
محلات شهری

Karol and
Brunner
)(2009

تعیین راهکاری ساده و
منطقي برای اندازهگیری
سطح پایداری در محلات
شهری

ابتدا روشها و رویکردهای
موجود برای ارزیابي پایداری
بررسي شده و در نهایت نیز با
استفاده از مدل تحلیل عاملي،
موارد منفي و مثبت موجود در
هر روش تجزیه و تحلیل
گردیده و مدل مناسب ارائه
شده است.

ترکیبي از معیارهای اجتماعي،
اقتصادی ،زیستمحیطي ،مدیریتي و
سیاسي ميتواند روشي مناسب برای
ارزیابي پایداری در سطح محله باشد.

بررسي روند
توسعهی پایدار
محلي در بریتانیا

Green and
Stafford
)(2005

بررسي روند توجه به
پایداری محلي و نیز
معیارهای مؤثر بر آن در
دو دههی اخیر در
بریتانیا

روش پیمایشي ،با استفاده از
پرسشنامه؛ به گونهای که دو
نوع پرسشنامه تدوین شده و
یک نوع آن در میان ساکنین
محلات مختلف و یک نوع آن
نیز در میان صاحبنظران
توزیع شده است.

پس از حاکم شدن ایدههای نهضت
نوشهرگرایي در سراسر دنیا و بهویژه
بریتانیا ،محلات واقع در شهرهای
مختلف این کشور همواره رو به
پایداری روزافزون حرکت نمودهاند.

شاخصهای
محلهی پایدار

Jozsa and
Brown
)(2005

معرفي شاخصهای مؤثر
در پایداری محلات
شهری در کشور کانادا

چند محله در شهر مونترال به
عنوان مطالعهی موردی انتخا
شده و در یک بازه زماني ده
ساله ،پایداری آن سنجیده شده
و در نهایت شاخصهای مؤثر
بر تغییرات سطح پایداری در
این محلات معرفي شده است.

شاخصهای مؤثر بر پایداری را به
طور کلي ميتوان در پنج دستهی
شاخصهای اجتماعي ،اقتصادی،
زیستمحیطي ،سیاسي و مدیریتي
دستهبندی کرد.

محلهی مسکوني
پایدار (مطالعهی
موردی :محله
نارمک)

عزیزی
()1171

بررسي سطح پایداری در
محلهی مسکوني نارمک
و عوامل مؤثر بر آن

روش توصیفي – تحلیلي ،با
بهرهگیری از مطالعات میداني
مانند توزیع پرسشنامه

اصول و معیارهای پایداری محله نظیر
هویت ،سرزندگي ،دسترسي ،تنوع،
تأمین خدمات و امنیت در حد بالایي
در محله نارمک تحقق یافته است.

ارزیابي و سنجش
سطح پایداری
توسعهی محلات
شهر بابلسر

سرایي و
دیگران
()1173

ارزیابي و تعیین سطوح
پایداری محلات
شانزدهگانه شهر بابلسر
از نظر برخورداری از
شاخصهای توسعه

مدلهای کمي و نرمافزارهای
آماری از قبیل :شاخص
توسعهیافتگي موریس ،امتیاز
استاندارد شده و ...در قالب
شاخصهای اجتماعي،
اقتصادی ،زیربنایي ،زیستي و
کالبدی

سطح پایداری در بین محلات شهر
بابلسر بسیار متفاوت است .به گونهای
که یک محله در گروه پایدار ایدهآل،
دو محله پایدار قوی ،هفت محله
نیمهپایدار ،چهار محله پایدار ضعیف و
دو محله ناپایدار وجود دارد.
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تمامي مطالعاتي که در ارتباط بسا پایسداری محلسي
انجام شده است  -چه در ایران و چه در جهان بیشتسر
شاخصهای کیفي را ملاک عمل قرار دادهاند و از نظسر
کمي به بررسي پایداری در سطح محلات نپرداختهانسد.
تاکنون نه در جهان و نسه در ایسران ،مطالعسهای دربساره
پایداری محله با رویکرد جاپای بسومشسناختي صسورت
نگرفته است .بنابراین در این مطالعه سعي شسده اسست
تا با استفاده از شاخص جاپای بومشناختي ،به بررسسي
سطح پایداری در سطح محلات شهری پرداختسه شسود،
تا علاوه بر اینکه از نظر کمي ،پایداری محلات شسهری
بررسي شود ،شاخص جاپا نیز به عنسوان یسک شساخص
مفید برای مطالعات شهری معرفي گردد.
مفاهيم ،ديدگاهها و مباني نظري
توسعه پايدار شهري و محلهي پايدار :در مقایسه با
تعاریف و مفاهیم بسسیاری کسه از توسسعهی پایسدار در
سطوح بینالمللي ،ملسي ،منطقسهای و شسهری تساکنون
ارائه شده است ،ميتسوان گفست کسه مفهسوم توسسعهی
پایسسدار در مقیسساس محلسسه هنسسوز بسسه قطعیسست روشسسني
نرسیده و ابعاد آن بررسي و تجزیه و تحلیلهای جسدی
نشده است .در حالي که محلههای شهری ،مکسانهسا و
محدودههایي هستند که ابعاد مسسائل در آنهسا کاملسا
محسوس است ( .)Barton et al., 2003البته در حسوزه
برنامهریزی شهری ،محلات مورد توجه قرار گرفتسهانسد
که از آن جمله ميتوان به برنامسهریسزی محلسه  -مبنسا
اشاره کرد که مبتنسي بسر پایسداری و در جسستوجسوی
تعامل اجتماعي است؛ رویکسردی هماهنسگکننسده کسه
کم تر به مداخلات کالبدی فضایي پرداخته و با نگساهي
فرایندگرا بسه پایسداری تصسمیمات در سسطوح مختلسف
خواهسسد انجامیسسد ( .)Hutchison, 2010بسسا تمسسام ایسسن
تفاسیر ميتوان گفت که توسسعه پایسدار کوچسکتسرین
پارهی شهری ،توسعه پایدار محلسهای اسست .توسسعهی
پایدار در مقیاس محله به معنای ارتقای کیفیت زندگي
در آن ،شامل همه ویژگيها و اجزای زیسستمحیطسي،
فرهنگي ،اجتماعي و اقتصادی بدون ایجاد مانعي بسرای
نسلهای آینده است (.)Katz, 2001

بسسه لحسساظ تسساریخي در سسسال  ،1339کنفسسرانس
سالانهای در شیکاگو به نام «اتحادیه مسدیریت شسهرها/
بخشهای جهاني» ،شامل بخشي به نام «برنامسهریسزی
محلسسات پایسسدار» بسسود .شهرسسسازان نسسوین آمریکسسا ،ایسسن
اصطلاح را اینگونه تفسیر کردند« :یک محیط انسساني
مناسسب رشسد و ترقسي ،درون یسک اکولسوژی حفا سست
شسده» .در سسال  ،2339اداره معاونسست نخسستوزیسسری
بریتانیا ،شعار «ساخت محلات پایدار» را سرلوحهی کار
خود قرار داد .گزارشي که برای این سازمان تهیه شسد،
محلهی پایسدار را چنسین تعریسف مسيکنسد« :بسرآوردن
نیازهای متنوع زمان حال و آینده ساکنان ،فرزندانشان
و دیگسسر کسساربران؛ مشسسارکت در ایجسساد کیفیسست بالسساتر
زنسسدگي و ایجسساد فرصسستهسسا و گزینسسههسسای متنسسوع و
دستیابي به اهداف ،با کاراتر کردن اسستفاده از منسابع
طبیعي ،ارتقای محیط طبیعي ،ترقي اتحاد و سسازگاری
اجتماعي و تقویت دارایيهای اقتصادی» .از مهسمتسرین
ویژگيهای محلهی پایدار آن است که بسه عنسوان یسک
ساختار اجتماعي -فضایي پایدار مطرح ميشود (گلکار،
.)1171
نمونههای مدعي رویکرد پایداری به محله ،تنوع
فراواني دارد .به طور مثال برخي از تلاشهای طراحي
شهری پایدار ابتدا به تدوین الگوهایي نظیر طراحي
محلهی سنتي ( )TNDو توسعهی مبتني بر حملونقل
عمومي ( )TODو سپس الگوهای محلات سرزنده
( )LNو ایدهی محدودهی امن ( )Home Zoneو رشد
هوشمند ( )SGتوجه داشتهاند.
جاپاي بومشنناتتي :جاپسای بسومشسناختي ،روش و
رویکردی است که میزان مداخله انسسان در طبیعست را
نشان ميدهد .این روش به ارزیابي میزان تسأثیر انسسان
بر محیط ميپردازد و نشان ميدهسد کسه میسزان بسار و
فشار وارد بر طبیعت چقدر اسست .ایسن رهیافست را دو
دهه پیش ،ویلیسام ریسس ،زیسستشسناس و برنامسهریسز
منطقهای دانشگاه بریتیش کلمبیا ابداع کرده است کسه
در آن میزان نیاز سالیانه یسک کشسور ،شسهر و یسا یسک
خسسانواده بسسه مقسسدار زمسسین و دریسسای مولسسد (از نظسسر
بومشناختي) محاسبه مسيشسود کسه بسا فسنآوریهسای
موجود ،تمسامي نیازهسای آنهسا را بسه طسور همیشسگي
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تسأمین کنسد ( .)Jia et al., 2010در واقسع ایسن روش،
منطقهی پشتیبان پایداری هر سکونتگاه انساني با آن
را برآورد ميکند ( .)Li et al., 2011این بسرآورد نشسان
ميدهد که به چسه مقسدار از سسطح زمسین و دریاهسای
دارای قدرت تولیسد طبیعسي بسرای پاسسخ بسه نیازهسای
حیاتي و سبک زندگي آنها نیساز اسست .روش جاپسای
بومشناختي نه تنها فشارهای انسان بر کرهی زمسین را
برآورد ميکند ،بلکه مقایسه میزان تقاضا از طبیعست و
رفیت کره زمین در عرضه منابع و جذ مواد زاید را
نیز میسر ميسازد .بنا بر یک اصل بدیهي ،حیات ما بسه
طبیعت وابسته است و باید در حد رفیست حامسل آن
عمل کرد تا پایدار بماند .در روش جاپای بومشسناختي،
برای همهی فعالیتها و ساختههای انساني ،معادلي در
محیط طبیعي مولد در نظر گرفته ميشود که بتواند به
نحوی پایدار ،منابع مورد نیاز را تأمین کرده ،ضایعات و
آلایندههای آنها را جذ کند و نیز نظسامهسای حسامي
حیات را حفظ کند .روش تحلیلي جاپای بومشسناختي،
با حفظ سرمایهی طبیعي و برداشت از آن در حد توان
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بازتولید طبیعي و با آهنگي قابل جبران ،ضسرورتهسای
برنامسهریسزی بسرای پایسسداری سسکونتگساههسا را نشسسان
مسسيدهسسد و بسساور دارد کسسه بسسرای سسسنجش پایسسداری
بومشناختي ،استفاده از ابزار مالي و ارزشگذاری پسولي
منابع طبیعي و کیفیت محیطزیست پاسخگسو نخواهسد
بود (.)Zhiying & Cuiyan, 2010
جاپای بومشناختي ،پیشدرآمد و یکي از ابزار مهم
و کارآمد در برنامهریزی است که به تحقق پایداری
کمک ميکند .این مفهوم در عین سادگي ،دارای
جامعیت رویارویي با محیط است .این روش ،نه تنها در
آگاهسازی و تصمیمگیری تأثیر بسزایي دارد ،بلکه در
نهایت پایداری ،فعالیتهای جاری انسان را نیز ارزیابي
ميکند .تحلیل جاپای بومشناختي عليرغم کاربردهای
گسترده آن همانند بسیاری روشها و مدلهای
تحلیلي دیگر ،مزیتها و معایبي دارد که در جدول زیر
به اختصار به این موارد اشاره شده است ( Holden,
.)2004; Hadley et al., 2004

جدول  -2مزايا و معايب تحليل جاپاي بومشناتتي
مزايا

معايب

  EFشاخصي جمعي ارائه ميدهد که هم از نظر علمي قدرتمندبوده و هم شناخت و درک آن توسط افراد غیر متخصص آسان
است.
 از این روش ميتوان برای سطوح مختلف مصرف (از یک فرد تاسطح یک کشور و حتي جمعیت جهان) استفاده کرد.
  EFامکان ترکیب گروه های مختلف مصرف و نیز اثرات محیطيآن را در یک تحلیل واحد میسر ميسازد.
 از آنجایي که این روش یک مقدار واحد ارائه ميکند ،بنابراینقابلیت مقایسههای کلي و جزیي را دارد.
 در این روش ،عدالت اجتماعي نیز مد نظر قرار ميگیرد. تحلیل جاپای بومشناختي ،هم روش آموزشي بوده و هم انگیزهبخش است.

 روش جاپای بومشناختي تنها شامل مصرف و ضایعاتي است کهمستلزم نواحي زمین است.
 مشکلآفرینترین بعد و جنبه ،ایدهی جمعبندی گروههای مختلفزمین در یک عدد واحد است.
 این شاخص بیشتر روی مسائل کمي تأکید دارد و کمتر مسائلکیفي را در نظر ميگیرد.
 شاخص  ،EFتغییر فناوری را نادیده ميگیرد. این شاخص در سطح منطقهای ،بیشتر روی احتمالاتي است کهاتفاق ميافتد که قسمتي از آن ناشي از کمبود اطلاعات در سطح
محلي و منطقهای است.

(مأخذ :نگارندگان)

روش تحقيق
پسژوهش حاضسر بسسا روش توصسیفي -تحلیلسي و بسسا
تأکید بر مطالعات کتابخانهای و برداشستهسای میسداني
صسسورت گرفتسسه اسسست .بسسدین منظسسور سسساکنین محلسسه
قطارچیان شسهر سسنندج بسه عنسوان جامعسهی آمساری

انتخا و با استفاده از فرمسول کسوکران ،حجسم نمونسه
آمساری برابسر بسا  113نفسر بسرآورد شسد .بسرای تکمیسسل
پرسشنامهها نیز از روش تصادفي استفاده شده اسست.
روایي و پایایي پرسشنامهها با استفاده از ضریب آلفای
کرونباخ مورد سنجش قرار گرفت که به دسست آمسدن
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مقدار 3/37برای این ضریب ،بیانگر روا بسودن پرسسش-
نامههاست .در نهایت با استفاده از تحلیلهای آمساری و

تحلیل رگرسیوني به تحلیل دادههای آماری بسه دسست
آمده از پرسشنامهها پرداخته شده است.

شکل  -4فرايند پژوهش

محدوده و قلمرو پژوهش
شهر سنندج در سال  1391هجری قمری در محل
روسسستای «سسسنه» ایجسساد شسسد و وابسسستگان و صسساحب
منصبان خسوانین کسرد نیسز در اطسراف قلعسه حکسومتي
اقامت گزیدند .در نتیجه هسته اولیه شسهر سسنندج در
فرایندی سیاسي نظامي تکوین یافت .شهر سسنندج در
سسسالهسسای  1191بسسه بعسسد ،وارد دوره شهرنشسسیني و
شهرگرایي جدیدی ميشود و رشد کالبدی بسه صسورت
سریع بافت قدیم را دچار تحول و تخریب مسيکنسد .بسا
گسسترش شسسهر در اطسراف بافسست قسدیم و شهرنشسسیني
سریع ،بخش قدیمي آکنده از جمعیست شسده و مراکسز
تجاری و خدماتي آن با کمبسود تأسیسسات زیربنسایي و
زیرساختهای مورد نیاز روبهرو ميشود .ضمن اینکسه
بسیاری از نیازها و تسهیلات امروزی در آنجا بسه علست
ماهیت قدیمي آن گنجانده نشده است.

محله قطارچیان بسا جمعیست  2331نفسر و وسسعت
 13/771هکتسسار در جنسسو غربسسي بافسست قسسدیم شسسهر
سنندج قرار دارد و یکي از عناصر سازمان فضایي شسهر
سنندج است که قدمت آن به دوره صسفوی و پسیشتسر
باز ميگردد .این محله اکنون بسهعنسوان بافست قسدیمي
شهر ،قسمتي از هسته اصلي شهر شناخته شده اسست.
از ویژگيهای این بافت قدیمي ميتوان به تسراکم بالسا،
محلات با کوچههای تنگ و باریک و با شیبهای تند و
معکسسوس ،بافسست نسسامنظم شسسعاعي حاصسسل مشسسکلات
توپوگرافي زمین ،ساختار ارگانیک با شبکهی پیچیده و
درهم ،رعایت نشدن سلسسلهمراتسب دسترسسي ،توزیسع
نامناسب امکانسات و خسدمات شسهری و ...اشساره کسرد.
مهمترین مشخصهی ایسن منساطق ،کمبسود تأسیسسات،
تجهیزات و خدمات شهری است.
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شکل  -2موقعيت محلهي قطارچيان در شهر سنندج

بحث اصلي
در این پژوهش ،دادهها با استفاده از آزمونهای
آماری مانند آزمون  Tو  Fو نیز ضریب  Betaدر محیط
 SPSSتحلیل شده است .همچنین برای اطمینان از
درستي دادهها و نیز بررسي فرضیات ،دادهها با تحلیل
رگرسیوني چندمتغیره در دو مرحله تحلیل ميشود.
مرحله اول :در این مرحله ،تأثیر عوامل اجتماعي-
اقتصادی بر تکتک اجزای جاپای بومشناختي (غذا،
حملونقل ،خانه و کالای مصرفي) تحلیل ميشود.
بدین منظور ابتدا معنيداری مدلهای آماری برای هر
یک از اجزای جاپا با جدول  ANOVAمشخص شده،
سپس با استفاده از جدول تحلیل رگرسیوني و نیز
ضرایب  Betaو  ،Tتأثیر هر یک از متغیرهای مستقل
بر جاپای بومشناختي جزء مورد نظر بررسي ميشود.
الف) تأثير عوامل اجتماعي -اقتصادي بر جاپاي-
بومشناتتي غذا در محله قطارچيان
یکي از مسائل بسیار مهم و مورد تأکید در قرن
بیست و یکم ،رفاه و تجملگرایي است که در بسیاری
از کشورهای جهان از جمله کشور ما به عنوان یک
معضل مطرح شده است .یکي از بارزهها و نمودهای

این تجملگرایي ،اسراف و افراط در استفاده از مواد
غذایي (گوشت ،سبزیجات ،حبوبات و )...است که در
سالهای اخیر و با کمبود زمینهای قابل کشت در
سطح دنیا باعث شده است تا روز به روز محیطزیست
دچار اختلال بیشتری شود .بر اساس آماری که
سازمان فائو ارائه کرده است ،میزان سرانهی مصرف
مواد غذایي در سال  2312برای هر فرد در جهان،
برابر با  1113کیلوگرم بوده است .این میزان برای هر
فرد ایراني در همین سال برابر با  793کیلوگرم بوده
است که این میزان 213 ،کیلوگرم بیشتر از میزان
متوسط جهاني است .در این آمار ،ایالات متحده با
متوسط سالانه  2173کیلوگرم برای هر فرد ،بیشترین
و گینه بیسائو با  213کیلوگرم برای هر فرد ،کمترین
مقدار را دارد.
افزایش مصرف غذا در یک کشور مسيتوانسد نقسش
تعیسینکننسسدهای در افسزایش جاپسسای بسومشسسناختي آن
کشور داشته باشد؛ به گونسهای کسه ایالسات متحسده بسه
واسطهی بالا بودن میزان سرانهی مصرف مسواد غسذایي،
بالسساترین جاپسسا (نسسه هکتسسار جهسساني) را در میسسان سسسایر
کشورها دارد .کشور ما نیسز بسا داشستن جاپسای سسه در
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سال  ،2312به نسبت سایر کشورهای در حال توسسعه
شرایط مطلو تری دارد.
بر اساس اطلاعات مستخرج از پرسشنامهها ،میزان
مصرف سالیانهی غسذا در محلسهی قطارچیسان برابسر بسا
 2113333کیلوگرم است که این میسزان بسا توجسه بسه
جمعیت  2733نفره محلسه ،بیسانگر  313کیلسوگرم بسه

ازای هر فرد است که این مقدار 113 ،کیلوگرم بیشتر
از میزان متوسط کشور است .میزان اثرگذاری هر یسک
از ویژگسسيهسسای اجتمسساعي  -اقتصسسادی بسسر جاپسسای
بسسومشسسناختي در محلسسه قطارچیسسان در ادامسسه بررسسسي
ميشود.

جدول -9معنيداري عوامل اجتماعي -اقتصادي بر جاپاي بومشناتتي غذا در محلهي قطارچيان
مدل

مجموع مربعات

درجه آزادي

ميانگين مربعات

رگرسیون

917371

1

37371

باقیمانده

27113

211

3731

کل

997931

297

F
7917191

Sig.
37337

Adjusted R square =37711
(مأخذ :نگارندگان)

جدول  ،ANOVAمعنيداری کل مدل را مشخص
ميکند .بهطورکلي اگر در این جدول سطح معنيداری
آمسساره  Fکوچسسک باشسسد (کسسمتسسر از  ،)3/31آنگسساه
متغیرهای مستقل به خوبي تغییرات متغیسر وابسسته را
تبیین ميکند .اما در صورتي که این مقدار بزرگتسر از
 3/31باشد ،آنگاه متغیرهای مستقل ،تغییرات متغیسر
وابسته را تبیین نمسيکننسد Adjusted R square .نیسز
یک ضریب تعیین تعدیلیافتسه اسست .ضسریب تعیسین

همانگونه که در جدول ( )1دیده ميشسود ،مقسدار
 Fبرابر با  791/191با سطح معنسيداری  3/337اسست.
بنابراین با توجه به مطسالبي کسه در ارتبساط بسا جسدول
 ANOVAذکر شد ،چسون سسطح معنسيداری از 3/31
کوچکتر است ،مدل معنيدار است .هسمچنسین مقسدار
 Adjusted R squareدر ایسن جسدول برابسر بسا 3/711
اسست .یعنسسي متغیسر مسسستقل اجتمساعي  -اقتصسسادی و
جمعیتي در محلهی قطارچیسان (سسن ،جسنس ،سسطح

نشاندهندهی میزاني از واریانس متغیسر وابسسته اسست
که توسط متغیرهای مستقل تبیین ميشود.

درآمد ،تأهل و تجرد و سطح سسواد) در مجمسوع 71/1
درصد از واریانس متغیر وابستهی غذا را تبیین ميکند.

جدول -1ضرايب و معنيداري کليه متغيرهاي اجتماعي -اقتصادي بر جاپاي بومشناتتي غذا در محلهي قطارچيان
مدل

ضرايب استاندارد نشده

ضرايب استاندارد
شده

T

Sig

337191

37333
37331

ثابت

B
27311

Std.Error
37321

Beta

سن

37373

37321

37137

27373

جنس

-37317

37329

-37317

-27912

37321

درآمد
تأهل و تجرد

37271
3737319

37319
37323

37137
37323

137312
37331

37333
37919

تحصیلات

37331

37313

37131

27173

37311

(مأخذ :نگارندگان)

جدول ( ،)9تحلیسل رگرسسیوني اثرگسذاری عوامسل
اجتماعي -اقتصادی را بر جاپای بسومشسناختي غسذا در

محلهی قطارچیان نشان ميدهد .در این جدول ،بتاهسا
همان ضرایب استاندارد شسده هسستند .هرچسه مقسادیر

کاربست شاخص جاپای بومشناختی در سنجش پایداری محلات شهری...

 Betaو  Tبسسزرگتسسر بسسوده و سسسطح معنسسيداری ()Sig
کوچکتر باشد ،بدین معني است کسه متغیسر مسستقل،
تأثیر بیشتری بر متغیر وابسته دارد .بنابراین بسا توجسه
به محاسبات و تحلیلهای صورت گرفته برای محلسهی
قطارچیان مشاهده ميشود که متغیر سطح درآمسد بسا
مقسسدار  3/137 =Betaو مقسسدار  13/312=Tو سسسطح
معنيداری  ،3/333بیشترین تأثیر را بر متغیر وابسسته
(جاپای بومشناختي غذا) در این محله دارد .متغیرهای
سن ،سطح سواد ،جنس و تأهل و تجرد نیز در مراتسب
بعسسدی از نظسسر اثرگسسذاری بسسر جاپسسای غسسذا در محلسسهی
قطارچیان قرار دارند .بدین ترتیب مسيتسوان ایسنگونسه
بیان کرد که در محلهی قطارچیسان بسا افسزایش سسطح
درآمد ،مقسدار جاپسای بسومشسناختي غسذا و در نهایست
جاپای بومشناختي کلي محله افزایش ميیابد و همسین
امر باعث افزایش مصرف و بار وارده بر طبیعت خواهسد
شد.
ب) تأثير عوامل اجتماعي -اقتصادي بنر جاپناي
بومشناتتي حملونقل در محله قطارچيان
با اختراع ماشین بخار و ورود وسایل نقلیه موتسوری
به شهرها از سدهی هجده ،این وسایل به عنوان یکي از

04

عناصر بسیار مهسم و اثرگسذار در شسهر و نیسز در رونسد
زندگي شهروندان مطرح شدند .اما یکسي از پیامسدهای
ورود این وسایل به شهرها ،آلودگيهسایي بسود کسه بسه
واسطه وجود آنها در شهر برای شهروندان ایجاد مسي-
شد .این آلودگيها عموما در دو دستهی آلسودگيهسای
صسسوتي و آلسسودگيهسسای زیسسستمحیطسسي دسسستهبندی
ميشوند که با توجه به شرایط امروز شسهرهای کشسور،
آلودگيهای زیستمحیطي شرایط به مراتب سختتری
را برای شهروندان ایجاد کردهانسد .آمسار و اطلاعسات بسه
دسسست آمسسده از پرسسسشنامههای توزیعشسسده در می سان
ساکنان محلهی قطارچیان نشان ميدهسد کسه در ایسن
محله در مجموع  171ماشین وجسود دارد کسه سسالیانه
حدود  113121لیتر بنزین مصرف ميکنند .تجسار و
مطالعات نشان داده است کسه ویژگيهسای اجتمساعي-
اقتصادی از قبیل سن ،جنس ،درآمد و ...تسأثیر فراوانسي
در الگوهای استفاده از وسایل حمل و نقلي و در نتیجه
تغییسرات جاپسای بومشسناختي دارنسد ( Chi & Stone,
 .)2005; Zheng, 2008در ادامه میزان اثرگسذاری هسر
یسسک از مؤلفسسههای اجتمسساعي  -اقتصسسادی بسسر جاپسسای
بومشناختي حملونقل در محلهی قطارچیسان بررسسي
ميشود.

جدول -5معنيداري عوامل اجتماعي -اقتصادي بر جاپاي بومشناتتي حملونقل در محلهي قطارچيان
مدل

مجموع مربعات

درجه آزادي

ميانگين مربعات

رگرسیون

17191

1

17171

باقیمانده

37131

211

3731

کل

37119

297

F
9377131

Sig.
3731

Adjusted R square =37792
(مأخذ :نگارندگان)

همانگونسه کسه در جسسدول ( )1مشساهده ميشسسود،
مقدار  Fدر بخسش حملونقسل برابسر بسا  937/131بسا
سطح معنسيداری  3/31اسست .بنسابراین بسا توجسه بسه
مطالبي که در ارتباط بسا جسدول  ANOVAذکسر شسد،
چون سطح معنيداری از  3/31کوچکتر اسست ،مسدل
معنيدار است .همچنسین مقسدار Adjusted R square

در این جدول برابر با  3/792است .این بدان معناسست
که متغیسر مسستقل اجتمساعي  -اقتصسادی در محلسهی
قطارچیان (سن،جنس ،سطح درآمسد ،تأهسل و تجسرد و
سطح سواد) در مجموع  79/2درصد از واریانس متغیسر
وابسته حملونقل را تبیین ميکند.
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جدول -6ضرايب و معنيداري کليه متغيرهاي اجتماعي -اقتصادي بر جاپاي بومشناتتي حملونقل در محله قطارچيان
مدل

ضرايب استاندارد نشده

ضرايب
استاندارد شده
Beta

T

Sig

137371
97119

37333
37333
37333

ثابت
سن

B
37712
37313

Std.Error
37311
37319

37911

جنس

-37112

37311

-37927

-117331

درآمد

37171

37333

37731

227119

37333

تأهل و تجرد

-37319

37312

-37311

-17137

37211

تحصیلات

-37331

37311

-37392

-37199

37321

(مأخذ :نگارندگان)

با توجه به اینکه هرچه مقادیر  Betaو  Tبزرگتسر
بوده و سطح معنيداری ( )Sigکوچکتر باشسد ،متغیسر
مستقل تأثیر بیشتری بر متغیر وابسته خواهد داشست.
بنابراین با توجه بسه محاسسبات و تحلیسلهسای صسورت
گرفته برای محلهی قطارچیان ،مشاهده مسيشسود کسه
متغیر سسطح درآمسد بسا مقسدار  3/171=Betaو مقسدار
 22/119=Tو سسسطح معنسسيداری  ،3/333بسسیشتسسرین
تأثیر را بر متغیر وابسته (جاپای بسومشسناختي حمسل و
نقل) در این محله دارد .متغیرهای سن ،سسطح سسواد،
تأهل و تجسرد و جسنس نیسز در مراتسب بعسدی از نظسر
اثرگذاری بر جاپای حملونقل در محله قطارچیان قرار
دارند .بدین ترتیب ميتوان اینگونه بیان کسرد کسه در
محله قطارچیان با افزایش سطح درآمد ،مقسدار جاپسای
بومشناختي حملونقل و در نهایت جاپای بومشسناختي
کلي محله افزایش ميیابد.
ج) تأثير عوامل اجتماعي -اقتصادي بنر جاپناي
بومشناتتي مسکن در محلهي قطارچيان
مسکن به عنوان یکي از نیازهای اساسي خانوارهای
شسسسهری ،بخسسسش زیسسسادی از سیاسسسستگسسسذاریهسسسا و
برنامهریزیهای هسر کشسور را در بعسد کلسان بسه خسود
اختصاص ميدهد .در واقع در بسیاری از نقساط جهسان،
کارایي و یا عدم کارایي یک دولت به واسطهی موفقیت
آن دولست در مقولسهی مسسکن مشسخص مسيشسود .در
دهههای اخیر و با پیشرفت فناوریهای نسوین ،یکسي از
مواردی که بسیار مورد توجه سسازندگان مسسکن قسرار

ميگیرد ،بحسث توجسه بسه محیطزیسست در سساخت و
نگهداری مساکن شهری است .به گونهای کسه ایسن امسر
باعث شده است تا متوسط جاپای بومشناختي مسسکن
در کشورهای توسسعهیافتسه از  3/33هکتسار جهساني در
سسسال  1333بسسه  3/32هکتسسار جهسساني در سسسال 2312
برسد .در حالي که متوسط میزان جاپسای بومشسناختي
مسکن برای کسل جهسان در سسال  2312حسدود 3/21
است.
شهر سنندج به واسسطهی مهاجرتهسا و نیسز رشسد
طبیعي جمعیت در دو دههی اخیر ،همسواره در زمینسه
تأمین مسکن دچار مشکلات عدیدهای بسوده اسست؛ بسه
گونهای که در حال حاضر بخش زیادی از جمعیت این
شهر را ساکنان اسکانهای غیر رسمي تشکیل ميدهد
که قطعا کیفیت مسکن آنها از نظر رعایت معیارهسای
زیسستمحیطي در شسرایط نامناسسبي قسرار دارد .البتسسه
محلسه قطارچیسسان بسه واسسسطه قسرار گسسرفتن در هسسسته
مرکزی شهر در سالهای اخیر ،ساختوساز چنسداني را
تجربه نکرده و جاپای بومشناختي مسکن در این محله
بیشتر هزینههای نگهداری مسکن را شسامل ميشسود.
در این محله حدود  319واحد مسکوني وجود دارد که
در این واحدهای مسکوني ،جمعیتي بالغ بر  2733نفسر
زندگي ميکنند .البته با توجه بسه اطلاعسات بسه دسست
آمسده در ایسن محلسسه 21 ،واحسد مسسسکوني خسالي و یسسا
مخروبه نیز وجود دارد که بسا در نظسر گسرفتن ایسن 21
واحسسد ،در مجمسسوع  333واحسسد مسسسکوني در محلسسهی
قطارچیان قرار دارد.
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کاربست شاخص جاپای بومشناختی در سنجش پایداری محلات شهری...

جدول :7معنيداري عوامل اجتماعي -اقتصادي بر روي جاپاي بومشناتتي مسکن در محله قطارچيان
مدل

مجموع مربعات

درجه آزادي

ميانگين مربعات

رگرسیون

937317

1

37719

باقیمانده

17112

211

37312

کل

11737

297

F
3237191

Sig.
3732

Adjusted R square =37721
(مأخذ :نگارندگان)

مقدار  Fدر بخش مسکن برابر با  323/191با
سطح معنيداری  3/32است .بنابراین با توجه به
مطالبي که در ارتباط با جدول  ANOVAذکر شد،
چون سطح معنيداری از  3/31کوچکتر است ،مدل
معنيدار است .همچنین مقدار Adjusted R square

در این جدول برابر با  3/721است .این بدان معناست
که متغیر مستقل اجتماعي  -اقتصادی در محلهی
قطارچیان (سن ،جنس ،سطح درآمد ،تأهل و تجرد و
سطح سواد) در مجموع  72/1درصد از واریانس متغیر
وابسته مسکن را تبیین ميکند.

جدول -8ضرايب و معنيداري کليه متغيرهاي اجتماعي -اقتصادي بر جاپاي بومشناتتي مسکن در محله قطارچيان
مدل

ضرايب استاندارد نشده

ضرايب استاندارد
شده
Beta

T

Sig

117731

37333

97111

37333
37333
37333

ثابت

B
17119

Std.Error
37319

سن

37219

37312

37111

جنس
درآمد

-37213
37123

37311
37313

-37273
37111

-77199
137121

تأهل و تجرد

37331

37311

37333

37111

37337

تحصیلات

37373

37319

37291

17213

37331

(مأخذ :نگارندگان)

با توجه به اینکه هرچه مقادیر  Betaو  Tبزرگتر
بوده و سطح معنيداری ( )Sigکوچکتر باشد ،متغیر
مستقل تأثیر بیشتری بر متغیر وابسته خواهد داشت.
بنابراین با توجه به محاسبات و تحلیلهای صورت
گرفته برای محلهی قطارچیان مشاهده ميشود که
متغیر سطح درآمد با مقدار  3/111=Betaو مقدار =T
 13/121و سطح معنيداری  ،3/333بیشترین تأثیر
را بر متغیر وابسته (جاپای بومشناختي مسکن) در این
محله دارد .متغیرهای سن ،سطح سواد ،تأهل و تجرد
و جنس نیز در مراتب بعدی از نظر اثرگذاری بر جاپای
مسکن در محلهی قطارچیان قرار دارند .بدین ترتیب
ميتوان اینگونه بیان کرد که در محله قطارچیان با
افزایش سطح درآمد ،مقدار جاپای بومشناختي مسکن
و در نهایت جاپای بومشناختي کلي محله افزایش

ميیابد .آمار و اطلاعات به دست آمده از پرسشنامهها
نشان ميدهد که با توجه به قدیمي بودن محله و
مقاوم نبودن مساکن ،با افزایش درآمد ،ساکنین محله
در پي آن برميآیند تا مساکن خود را نوسازی نمایند
که همین امر باعث اثرگذاری بیشتر سطح درآمد بر
جاپای بومشناختي مسکن در محله شده است.
د) تأثير عوامل اجتماعي -اقتصادي بر جاپاي
بومشناتتي کالاهاي مصرفي (وسايل تانه ،قند،
چاي و )...در محلهي قطارچيان
در دهههای اخیر و با گسترش سطح رفاه در نقساط
مختلف دنیا ،روند اسراف در استفاده از کالاهای متنسوع
در شهرها رو به افزایش بوده اسست .البتسه ایسن امسر در
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کشورهای توسسعهیافتسه بسه مراتسب شسدیدتر از سسایر
کشورهاسسست ،بسسه گونسسهای کسسه جاپسسای بومشسسناختي
کالاهای مصرفي در ایالات متحسده و بریتانیسا در سسال
 2312به ترتیب برابر بسا  3/33و  3/31هکتسار جهساني
بوده است .در کشسور مسا نیسز در دهسههای اخیسر و بسا
گسسسترش شهرنشسسیني ،اسسستفاده از کالاهسسای مصسسرفي
خانوارهای شهری به مراتب بیشتر از قبل شده اسست،
به گونهای کسه جاپسای بومشسناختي کالاهسای مصسرفي
برای کشور ایران در سال  ،2312حسدود  3/39بسرآورد

شده است .بسا توجسه بسه اطلاعسات بسه دسست آمسده از
پرسشنامهها ،میزان مصرف این کالاها در سطح محله-
ی قطارچیسسان در سسسال  ،1133حسسدود  933کیلسسوگرم
برای هر خانواده است که در نهایت ميتوان گفت ایسن
مقدار برای کل محله حدود  273333کیلسوگرم اسست.
در حالي کسه متوسسط میسزان مصسرف کالسا بسرای هسر
خانوادهی ایراني در سال  ،2312حدود  113کیلسوگرم
برآورد شده است.

جدول  -3معنيداري عوامل اجتماعي -اقتصادي بر جاپاي بومشناتتي کالاي مصرفي در محله قطارچيان
مدل

مجموع مربعات

درجه آزادي

ميانگين مربعات

رگرسیون

17317

1

17113

باقیمانده
کل

37711
17371

211
297

37331

F
9217191

Sig.
37337

Adjusted R square =37713
(مأخذ :نگارندگان)

مقسسدار  Fدر بخسسش کالاهسسای مصسسرفي برابسسر بسسا
 921/191با سطح معنسيداری  3/337اسست .بنسابراین
با توجه به مطالبي که در ارتباط بسا جسدول ANOVA
ذکر شد ،چسون سسطح معنسيداری از  3/31کوچسکتر
است ،مدل معنيدار است .همچنین مقسدار Adjusted
 R squareدر این جسدول برابسر بسا  3/713اسست .ایسن

بدان معناست که متغیر مستقل اجتماعي اقتصسادی در
محلهی قطارچیان (سن ،جنس ،سطح درآمد ،تأهسل و
تجسسرد و سسسطح سسسواد) در مجمسسوع  71/3درصسسد از
واریسسانس متغیسسر وابسسسته کالاهسسای مصسسرفي را تبیسسین
ميکند.

جدول -41ضرايب و معنيداري کليه متغيرهاي اجتماعي-اقتصادي بر جاپاي بومشناتتي کالاي مصرفي در محله قطارچيان
مدل

ضرايب استاندارد نشده

ضرايب
استاندارد شده

T

Sig

-17311

37333

37111

37121
37333
37333

Beta

ثابت

B
-37333

Std.Error
37312

سن

3733

37319

37317

جنس

-37312

37312

-37191

-17311

درآمد

37371

37333

37912

37129

تأهل و تجرد

-37333

37311

-37239

-17311

37333

تحصیلات

37119

37319

37713

137371

37333

(مأخذ :نگارندگان)

با توجه به اینکه هرچه مقادیر  Betaو  Tبزرگتسر
بوده و سطح معنيداری ( )Sigکوچکتر باشسد ،متغیسر
مستقل تأثیر بیشتری بر متغیر وابسته خواهد داشست،

بنابراین با توجسه بسه محاسسبات و تحلیلهسای صسورت
گرفته برای محلهی قطارچیسان مشساهده ميشسود کسه
متغیر سطح تحصیلات با مقسدار  3/713=Betaو مقسدار

کاربست شاخص جاپای بومشناختی در سنجش پایداری محلات شهری...

 13/371 =Tو سسسطح معن سيداری  ،3/333بسسیشتسسرین
تأثیر را بر متغیر وابسته (جاپای بومشسناختي کالاهسای
مصرفي) در این محلسه دارد .متغیرهسای درآمسد ،سسن،
جنس و تأهسل و تجسرد نیسز در مراتسب بعسدی از نظسر
اثرگذاری بر جاپای کالای مصرفي در محله قطارچیسان
قرار دارند .بنابراین ميتوان نتیجه گرفست کسه افسزایش
سطح تحصسیلات ،نقسش مهمتسری در افسزایش جاپسای
بومشناختي کالای مصسرفي در محلسه قطارچیسان دارد.
این امر را ميتوان به ایسن دلیسل دانسست کسه افسراد بسا
افزایش سطح تحصیلات ،تمایل بیشتسری بسه زنسدگي
مدرن پیسدا ميکننسد و بسا توجسه بسه ایسنکسه یکسي از
پیامدهای زیانبار زندگي مدرن ،استفاده بیش از حد از
کالاهای متنوع و لوکس است ،همین امر باعث ميشود
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تا جاپای بومشناختي کالای مصرفي در محلسه افسزایش
یابد.
مرحله دوم
الف) تأثير عوامل اجتماعي – اقتصادي بر کليهي
متغيرهاي وابسته در محله قطارچيان
در این مرحله با ترکیب کلیه متغیرهسای وابسسته و
در نظر گرفتن آنها بهعنوان یک متغیر ،تسأثیر عوامسل
اجتماعي -اقتصادی را بر این متغیر سنجیده و فرضسیه
اصلي پژوهش مبني بر مؤثر بسودن عوامسل اجتمساعي-
اقتصادی بر افزایش و یا کاهش جاپای بومشسناختي در
محله قطارچیان را بررسي خواهیم کرد.

جدول  -44معنيداري عوامل اجتماعي -اقتصادي بر جاپاي بومشناتتي در محله قطارچيان
مدل

مجموع مربعات

درجه آزادي

ميانگين مربعات

رگرسیون

17911

1

37121

باقیمانده

37331

211

37332

کل

3717133

297

F
7137129

Sig.
3732

Adjusted R square =37711
(مأخذ :نگارندگان)

بسسا توجسسه بسسه ایسسنکسسه در جسسدول ( ،)11سسسطح
معنيداری از  3/31کمتر اسست ،پسس مسدل معنسيدار
است .هسمچنسین مقسدار  Adjusted R squareدر ایسن
جدول برابر با  3/711اسست .ایسن بسدان معناسست کسه

متغیسسر مسسستقل اجتمسساعي -اقتصسسادی در محلسسهی
قطارچیان (سن ،جنس ،سطح درآمد ،تأهسل و تجسرد و
سسسطح سسسواد) در مجمسسوع  71/1درصسسد از واریسسانس
متغیرهای وابسته را تبیین ميکند.

جدول -42ضرايب و معنيداري کليه متغيرهاي اجتماعي -اقتصادي بر جاپاي بومشناتتي در محله قطارچيان
مدل

ضرايب استاندارد نشده

ضرايب
استاندارد شده

T

Sig

1117373

37333

97732

37333
37333

B

Std.Error

ثابت

37313

37331

سن

37321

37339

37119

جنس

-37311

37331

-37231

-117312

درآمد

37317

37339

37712

217193

37333

تأهل و تجرد

-37331

37331

-37311

-27331

37333

تحصیلات

37312

37331

37219

27191

37331

(مأخذ :نگارندگان)

Beta
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با توجه به محاسبات و تحلیلهای صسورت گرفتسه
برای محلهی قطارچیان ،مشاهده ميشسود کسه متغیسر
سسسسطح درآمسسسد بسسسا مقسسسدار  3/712 =Betaو مقسسسدار
 21/193=Tو سسسطح معنسسيداری  ،3/333بسسیشتسسرین
تسسأثیر را بسسر متغیرهسسای وابسسسته در ایسسن محلسسه دارد.
متغیرهسسای سسسن ،سسسطح تحصسسیلات ،تأهسسل و تجسسرد و
جنس نیز در مراتب بعدی از نظر اثرگذاری بسر جاپسای
بومشناختي در محلهی قطارچیان قرار دارنسد .بنسابراین
ميتوان به این نتیجه رسسید کسه در ایسن مرحلسه نیسز
همانند مرحله اول ،متغیر سطح درآمد بیشترین تأثیر
را بر جاپای بومشناختي در محلهی قطارچیان دارد.
جمعبندي و نتيجهگيري
در سالهای اخیر ،مقولهی توسعهی پایدار بسهویژه
در شهرها بسیار مورد توجه قرار گرفته و در دو سسطح
خرد و کلان مطرح شده است .کیفیت زنسدگي انسسان،
ارتباط مستقیمي بسا کیفیست محیطزیسست او دارد .بسا
توجه به اینکه بسیاری از انسانهسا در مکساني بسه نسام
شهر زندگي مسيکننسد کسه محسل برقسراری ارتباطسات
اجتماعي ،اقتصادی و فرهنگي است ،مسسائلي از جملسه
بحسسران محیطزیسسست ،انسسرژی ،آل سودگي هسسوا ،آلسسودگي
صوتي و ترافیک بخشي از عواملي هستند که ميتوانند
کیفیت زندگي انسان را دستخوش تغییر کنند .در ایسن
شرایط برای افزایش و بهبسود کیفیست زنسدگي انسسان،
توجه به مقولهی توسسعهی پایسدار بسهویسژه در نسواحي
شسهری مطسرح مسيشسسود .بررسسي مسسائل مربسوط بسسه
پایداری زماني ملموس مسيشسود کسه نمسود عملسي آن
شکل گرفته باشسد و منجسر بسه نتسایج موفقیستآمیزی
گردد .با توجه به مهم بودن توسعهی پایدار در شسهرها
در سالهسای اخیسر و پسس از مطرحشسدن مفهسوم آن،
روشهای گوناگوني برای اندازهگیسری میسزان پایسداری
شهرها بیسان شسده اسست کسه یکسي از آنهسا ،شساخص
جاپای بومشناختي است که با اندازهگیسری و سسنجش
اثرات زیستمحیطي یک جمعیت ،ميتواند عبور از حد
مجاز مصرف منابع را با دقت بیشتری ارزیسابي و مهسار
کند .در واقع شاخص جاپای بومشسناختي ،مسا را قسادر
ميسازد که اقدامات مناسب فردی و جمعي را بسا ابسزار

موجود برای رسیدن به پایداری در شهرها انجسام داده،
ضمن سنجش پایداری شسهرها ،راهکارهسای مناسسب را
برای تداوم یا بهبود پایداری شهری پیشسنهاد کسرد .در
دهههای اخیر و پس از مطرحشدن جاپای بومشناختي
به عنوان شاخصي برای ارزیسابي میسزان پایسداری ،ایسن
شاخص در مقیاسهای مختلفي محاسبه شده است.
در این پژوهش سعي شد تا تأثیر عوامل اجتماعي-
اقتصادی بر پایداری محلهی قطارچیسان بسا اسستفاده از
شاخص جاپای بومشناختي بررسسي شسود .بنسابراین بسا
توجه به پارامترهایي که برای متغیر مستقل اجتمساعي
اقتصادی تعریف شد (سن ،جسنس ،تحصسیلات ،سسطح
درآمد و تأهل و تجرد) ،این کار در دو مرحلسه صسورت
گرفت .ابتدا تأثیر عوامل اجتماعي اقتصادی بر تکتسک
اجزای جاپای بومشناختي (غذا ،حملونقسل ،مسسکن و
کالا) تجزیسه و تحلیسل شسد .سسپس در مرحلسهی دوم،
تأثیر عوامل اجتماعي-اقتصادی بر جاپسای کلسي محلسه
مورد بررسي قرار گرفت .در این پژوهش سعي شسد تسا
همانن سد پژوهشهسسایي کسسه کسسارول و برونسسر ( )2333و
جوزسسسا و بسسراون ( )2331انجسسام دادنسسد ،بسسه صسسورت
یکپارچسسه از شسسساخصهای اجتمسساعي -اقتصسسسادی در
بررسيهای مربوط به پایداری محلي استفاده شسود؛ بسا
این تفاوت کسه در ایسن تحقیسق ،پایسداری بسیشتسر از
جنبهی کمي بررسي شده است.
بررسيها در مرحلهی اول نشسان داد کسه در میسان
اجزای جاپای بومشناختي ،خانه ،مسسکن و حملونقسل
بیش ترین تأثیر را از پسارامتر سسطح درآمسد و کالاهسای
مصرفي نیسز بسیشتسرین تسأثیر را از سسطح تحصسیلات
ميپذیرند .نتایج به دسست آمسده از مرحلسهی دوم نیسز
نشسسان داد کسسه عوامسسل اجتمسساعي -اقتصسسادی تسسأثیر
تعیینکننسسدهای بسسر جاپسسای بسسوم شسساختي در محلسسهی
قطارچیان دارند .از میان پارامترهای تعیینشسده بسرای
متغیر مستقل ،بیشترین تأثیر را بر جاپای بومشناختي
محله قطارچیان ،پارامتر سطح درآمد دارد .پارامترهسای
سن ،سطح تحصیلات و تأهسل و تجسرد نیسز در مراتسب
بعدی قرار دارند .در واقع ميتوان گفت افسزایش سسطح
درآمد در محلهی قطارچیان باعث تمایل بیشتر افسراد
بسسرای اسسستفاده از خودروهسسای شخصسسي ،تعمیسسر و یسسا

کاربست شاخص جاپای بومشناختی در سنجش پایداری محلات شهری...

بازسازی مسکن و نیز استفادهی بیشتر از مواد غسذایي
شسسده و همسسین امسسر باعسسث افسسزایش میسسزان جاپسسای
بومشناختي هر یسک از ایسن اجسزا و در نهایست میسزان
جاپای کلي محله شده است .در حالي کسه بسا افسزایش
سطح تحصسیلات نیسز تمایسل بسه اسستفاده از وسسایل و
کالاهای مدرن در محله افزایش یافتسه و ایسن امسر نیسز
تأثیر تعیینکنندهای بر افزایش جاپای کالاهای مصرفي
داشته است.
بهطورکلي نتایج این تحقیق برخلاف نتایج تحقیسق
هازم و بیازتاس ( )2312و عزیزی ( ،)1171نشسان داد
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که سنجههای اقتصادی و بهویژه سنجه سسطح درآمسد،
بیشترین تأثیر را بر میسزان جاپسای بومشسناختي و در
نهایسست بسسر میسسزان پایسسداری محلسسهی قطارچیسسان دارد.
برخلاف نتایج تحقیسق گسرین و همکساران ( )2331کسه
توجه به نهضتهای نوپا در عرصه شهرسسازی را عامسل
اصلي در افزایش سطح پایداری محلات شهری ميداند،
در پژوهش حاضر ،بالا بودن سطح تحصسیلات سساکنین
محله بسه عنسوان اصسليترین عامسل در افسزایش سسطح
پایداری مطرح بوده است.
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