ارزیابی توسعه پایدار شهر بوشهر از منظر عوامل اجتماعی -اقتصادي
با استفاده از شاخص EF
*

دكتر محمدحسین سرايي

**

عبدالحمید زارعي فرشاد
تاريخ دريافت11/4/24 :
تاريخ پذيرش19/4/21 :

چكيده
ناپايدارا تجسعه وجامع بشرا در دو قر اخیر و پیامدتاا زيا بار آ  ،كه تابعي
از متغیرتاا ومعیت ،سرانه و الگجا مصرف ميباشد ،رتیافت تجسعه پايدار را به عنجا
مهمترين مجضجع دته آخر قر بیستش ،مطرم ميسازد پايدارا شهرا نیز به عنجا
شاخهاا مهش در اين مفهجی ،پديدهاا با ابعاد گسترده و پیچیده است كه در رشد و
تکجين شهرتا عجامل اقتصادا ،اوتماعي ،ومعیتي را مجرد تجوه قرار ميدتد با
گسترش مفهجی تجسعه پايدار در سطح بینالمللي ،دانشمندا مدلتاا كمي و كیفي
* استاديار وغرافیا و برنامهريزا شهرا دانشگاه يزد
** دانشمجا كارشناسي ارشد وغرافیا و برنامهريزا شهرا دانشگاه يزد

msaraei@yazduni.ac.ir

 / 38فصلنامه علوم اجتماعي شماره 05

فراواني براا اندازه گیرا تجسعه پايدار وجامع و شهرتا ارا ه نمجدند يکي از مدلتاا
كمي مهش ،روش واا پاا بجیشناختیاست اين پژوتش در پي اين است تا تأثیر عجامل
اوتماعي -اقتصادا و ومعیتي را بر اوزاء واا پاا بجیشناختي مجرد ارزيابي قرار دتد
وامعه آمارا اين مطالعه 215نفر از ساكنا شهر بجشهر تستند كه با استفاده از تحلیل
رگرسیجني به بررسي دادهتا پرداخته شده است نتاي به دست آمده نشا ميدتد كه
پارامترتاا متغیر مستقل ،حدود  %14بر اوزاء  EFدر شهر بجشهر تأثیر دارند
واژههاي کليدي :بجشهر ،پايدارا شهرا ،واا پاا بجیشناختي ،تحلیل رگرسیجني

بيان مسئله
ناپايدارا تجسعه وجامع بشرا در دو قر اخیر (پس از انقاب صنعتي) و پیامدتاا
زيا بار آ كه تابعي از متغیرتاا ومعیت ،سرانهتا و الگجا مصرف ميباشد ،تجوه به
اصل پايدارا را تر چه بیشتر مجرد تاكید قرار ميدتد با بروز ضايعار زيست محیطي و
كاتش سطح عمجمي زندگي ،به ويژه در وجامع شهرا عي يکي دو دته گذشته ،رتیافت
تجسعه پايدار به عنجا مهمترين مجضجع دته آخر قر بیستش ،از سجا سازما ملل مطرم
شد ( بارو )96 :8815،كاربرد اصطام تجسعه پايدار براا اولین بار در اواسم دته 8915
به خانش « باربارا وارد »8نسبت داده ميشجد (بدرا )41 :8816 ،با مطرم شد مفهجی
پايدارا ،اين مبحث در میا دولتتا و برنامهريزا سراسر وها گسترش يافت ،و
تاشتاا زيادا براا مشخص كرد مفهجی پايدارا صجرر گرفت & (Wackernagel

 )yount, 2000راي ترين تعريف تجسعه پايدار در كنفرانس ريج بیا شده است ،كه
عبارر است از « :تأمین نیازتاا نسل كنجني ،بدو به مخاعره انداختن ظرفیتتاا نسل
آتي در برآورد نیازتايشا » (حسینزاده دلیر)98 :8818 ،
تجسعه پايدار شهرا نیز به عنجا شاخهاا مهش در اين مفهجی ،پديدهاا با ابعاد
گسترده و پیچیده است كه در رشد و تکجين شهرتا ،عجامل اقتصادا ،اوتماعي ،ومعیتي،
Barbara Vard

1.
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زيست محیطي و اكجلجژيکي را مجرد تجوه قرار ميدتد آنچه كه امروزه مسثلة مهش به
شمار ميرود آگاتي از نقاط ضعف و قجر ابعاد اوتماعي-اقتصادا ،زيستمحیطي و
اكجلجژيکي تجسعه است كه ميتجاند عاملي مهش در وهت رفع مشکار و نارسايي مبتا
به خجد براا نیل به رفاه اقتصادا و سامتي اوتماعي وهت رسید به تجسعه پايدار باشد
(حکمتنیا و مجسجا )84 :8811 ،راتبرد تجسعه پايدارشهرا در وها كنجني ،حاصل
فرتن ،به كارگیرا شناختهتاا بشر از محیم شهرا است (اذاني )82 :8811 ،در اين
نیريه مجضجع نگهدارا منابع براا حال و آينده از عري استفاده بهینه از زمین و وارد
كرد كمترين ضايعار به منابع تمديدناپذير مطرم است (زيارا )81 :8811 ،براا اين
منیجر شاخص وااپاا بجیشناختي 8مدل كمّي مناسبي براا اندازهگیرا تجسعه پايدار
وجامع و شهرتا به شمار ميرود
با اندازهگیرا و سنمش وااپاا بجیشناختي يک ومعیت (فرد ،شهر ،وامعه شهرا
يا يک كشجر) ،ميتجانیش عبجر از حد مماز مصرف منابع را با دقت بیشترا ارزيابي و
مهار كنیش شاخصتاا وااپاا بجیشناختي ،ما را قادر ميسازد كه اقدامار مناسب
فردا و ومعي را با ابزارتاا مجوجد ،تداوی بخشیش
اين پژوتش ابعاد اوتماعي-اقتصادا و ومعیتي تجسعه پايدار شهرا  -كه چالش
برانگیزترين بُعد در اين راستا است  -را با استفاده از شاخص وااپاا بجیشناختي مدنیر
قرار داده است براا اين بررسي شهر بجشهر كه نگارندگا شناخت بیشترا به آ
داشتهاند ،مجرد مثال قرار گرفته است

دانشواژة جايپاي بوم شناختی
شهرنشینا در كانج برخي از مهمترين مسا ل زيستي -اوتماعي تستند امروزه تجوه
به محیم زيست شهرا و تجسعه بجی شناختي شهرا ،تجلدا دوبیاره يافتیه اسیت میردی
دريافتهاند كه پیجند شهر و محیم عبیعي اعراف ودايي ناپذير است بايد آگاتانه دريافت
Ecological Footprint

1.
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كه تمه مردی در محیطي مشترک زندگي ميكنند و از اين رو تمگا بايد حرمیت محییم
زيست را بپذيرند (ارومندنیا)94 :8815 ،
انسا در سراسر وها تر روز بیشتر بصجرر يیک گجنیه شهرنشیین در میيآيید در
امريکا  %15مردی در  %8وسعت خشکيتاا كشجر و  %15در شهر تا زنیدگي میيكننید
اكنج بیش از  %15مردی وها در شهرتا زندگي ميكنند حیدود  %15میردی كشیجرتاا
تجسعه يافته در شهرتا زندگي ميكنند و حتي براا فقیرترين كشجرتاا در حیال تجسیعه
اين رقش  %25است
با گسترش مفهجی تجسعه پايدار در سطح بینالمللي ،دانشمندا مدلتاا كمي و كیفي
متعددا براا اندازهگیرا تجسعه پايدار وجامع و شهرتا ارا ه نمجدهاند يکي از مدلتاا
كمي مهش ،روش وااپاا بجی شناختي ) (EFميباشد
روش وااپاا بجیشناختي در سال 8996به وسیله پروفسجر ويلیایريز 8و دكتر ماتیس
واكرناگل 2مطرم شد؛ و به سرعت به عنجا يک شاخص تجسعه پايدار مجرد پذيرش قرار
گرفت اين شاخص امروزه در بیشتر كشجرتا در سطجم ملي و محلي مجرد استفاده قرار
ميگیرد اين شاخص تمچنین ،ميتجاند در ارزيابي ،مديريت و در بهكارگیرا مناسب
منابع در اقتصاد نیز مجرد استفاده قرار گیرد از شاخص واا پاا بجیشناختي ،براا
بررسي و وستووجا شیجهتاا زندگي پايدار فردا ،در الگجا مصرف كاال و خدمار،
در مديريت سازما تا ،بخشتاا صنعتي ،مناع و نجاحي نیز استفاده ميشجد
در تحلیل وااپاا بجیشناختي ،مقدار زمین بارور از نیر بجیشناختي در عرصهتاا
مجرد نیاز ،براا پايدارا يک ومعیت ،تجلید يک محصجل و يا اوراا فعالیتتا با
احتساب كاربرد انرژا ،غذا ،آب ،مصالح ساختماني و ديگر مجارد مصرفي برآورد
ميشجد تحلیل وااپاا بجیشناختي تمچنین شیجهاا است كه براا تعیین میزا مصرف
نسبي منابع بهمنیجر ارتقاء آگاتي و آمجزش ،درباره تر نجع مصرف منابع مجوجد  -و
1.

Prof, William Rees
2. Dr, Matis Wackarnagel
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گاتي راهاندازا ،شروع ،تغییر الگج و نحجه مصرف  -بهكار گرفته ميشجد اين شاخص
به اين دلیل مجرد استفاده قرار ميگیرد كه شیجهتاا زندگي عادا و متداول در استفاده از
منابع ،پاسخگج نبجده و پايدار نیستند
تغییرار روزافزو

در منابع يا سنگیني بار بجیشناختي ،تهديدا ودا براا

زيستبجیتاست ،زيرا زيستبجیتا تجا و يا فرصت بازسازا و بارگیرا دوباره را
ندارند افزو بر اين ،انسا تا ميتجانند بدو منابع تمديدناپذير تش  -مانند منابع فلزا و
سجختتاا فسیلي  -زندگي كنند
رويکرد وااپاا بجیشناختي ،ميتجاند مفهجی بارگیرا دوباره منابع و میزا كاربرد
آنها را بهعنجا عجامل كلیدا در فرايند تجسعه پايدار وجامع انساني ارا ه دتد آنچه
عبیعت به ما عرضه ميكند ،براا زندگي مصرف ميكنیش ،بر اين اساس ،تر اقدامي كه
انمای ميدتیش ،بر زيستبجیتاا كره زمین تأثیر ميگذارد
امروزه ،وااپاا بجیشناختي انسا 28 ،درصد بیشتر از آنچه كره زمین ميتجاند
بازتجلید كند را نشا ميدتد به سخن ديگر ،در حال حاضر بیش از  84ماه عجل ميكشد
تا كره زمین ،آنچه ما در يک سال مصرف ميكنیش ،را بازسازا كند
از ديدگاه پايدارا ،وقتي كه وااپاا انسا از مقدار ظرفیت زيستي تمديدپذير بیشتر
شجد ،به سمت ناپايدارا پیش ميرود محاسبه وااپاا بجیشناختي در 45سال گذشته
نشا ميدتد كه روند رشدا معادل  21سال بیش از مقدار ظرفیت زيستي تمديدپذير،
روا داده است
بررسيتا نشا ميدتد كه در سال  ،2555وااپاا وهاني كمي افزايش يافته ،كه
باتجوه به رشد ومعیت ،میانگین وااپاا وهاني بر حسب تر نفر ،تقريبا از سال 8911
تا  8996ثابت مانده است باتجوه به اينکه ومعیت وها از سال  ،8996از  1/1میلیارد
نفر به  6میلیارد نفر افزايش يافته ،اما افزايش شاخص واا پاا وهاني ،حدودا به %1
رسیده است
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پيشينه پژوهش
درک آسیبتاا انساني وارد بر اكجسیستشتاا عبیعي در مقیاس شهرتا در كانج
مطالعار پیشین بجده است ) ، (Fricker,1998اما از چند سال پیش اين مطالعار در
سطجم وهاني ،ملي ،شهرداراتا ،مؤسسار ،خانجادهتا و افراد نیز انمای گرفته است
معروفترين ديدگاه در مجرد  EFروش متمركز 8است كه تمای منابع را با استفاده از
الگجتايي به يک عدد تبديل ميكند )(Costanza, 2000

يک الگجا بارز ،ماتريس

مصرف  -كاربرا اراضي است مصرف شامل  1عبقه مصرف اصلي و  6عبقه كاربرا
اراضي است ((Wackernagel and Rees, 1993,1996

روش غیرمتمركز 2ديدگاه ديگرا است كه به واا ومع تمه مصارف ،مصارف بین
عبقار مصرفي را تشخیص ميدتد ((Van den Bergh and Verbruggen,1999
اخیرا بیکنل )8991( 8يک شکل اصاحي از تحلیل داده  -ستانده را پیشنهاد كرده است
كه محاسبار براا تمای وابستگيتاا متقابل بین فعالیتتاا اقتصادا و تاثیرار وجاب-
دتندگا بر روا عبیعت است
در بررسي  EFدر مقیاس وهاني و كشجرا مقدار مصرف منابع تجسم كشجرتا با
ظرفیت محیطيشا مقايسه ميشجد ريز و واكرناگل ،)8996( 4بر اساس روش متمركز،
براا اولین بار 88 EFكشجر صنعتي را با استفاده از دادهتاا تحقیقار وهاني تخمین
زدهاند
مطالعه ديگر در سطح وهاني گزارش سیاره زنده )2552( 1تجسم  WWFاست كه
در مطالعه خجد سیاره زمین را بر اساس كشجرتا تقسیش بندا كرده و مقدار  EFو ظرفیت
زيستي كشجرتاا وها را به تفکیک منابع ارا ه ميدتد
1.

Aggregation Method
2. Disaggregation Method
3. Bicknell
4. Rees and Wackernagel
5. Living Planet Report
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در مقیاس ملي پاركر )8991( 8برآيند فعالیتتاا اقتصادا ژاپن را در سال -8991
 8968ارزيابي كردهاند يافتهتاا تحقی نشا ميدتد كه اقتصاد ژاپن چهار برابر شده در
حاليكه  EFتقريبا دو برابر شده و به سرانه  6تکتار براا تر نفر در اواسم دته 8995
رسیده است
مطالعار چندا نیز بر اساس ديدگاه غیرمتمركز انمای گرفته است
تابرل ،ارب و كراسما  EF )2558( 2استرالیا را از سالهاا  8926تا  8991محاسبه و
بررسي كردهاند آنها محاسبه كردهاند كه اگر چه  EFبراا مقايسه وااپاابجیشناختي و
ظرفیت زيستي كشجرتاا مختلف مفید است ،اما تفسیر آ در تحلیل سراتاا زماني
مشکل است
بیکنل ( )8991ديدگاه داده -ستانده را براا  EFدر اقتصاد نیجزيلند به كار برد
يافتهتاا اين مطالعه نشا ميدتد كه ساالنه  8/49تکتار زمین تجلید بیجلجژيکي براا
پايدارا سطح مصرفي فعلي نیجزيلند براا تر نفر مجرد نیاز است (Bicknell et al.,
)1998

در مقیاس شهرتا ،وااپاا بجیشناختي محلي ،در مقايسه با میانگین ملي اندازهگیرا
ميشجد و استراتژاتاا پايدارا با ابزار  EFارزيابي ميشجد (Wackernagel and

) Yount, 2000از زما آغاز مطالعار  EFتجسم ريز و واكرناگل ( )8996براا
ونکجور و فرازر بازين 8در كانادا ،نیريار زيادا در مجرد محاسبار  EFدر سطح
شهرداراتا بجوجد آمده است
فجكه 29 )8991( 4نمجنه از بزرگترين شهرتاا اروپاا بالتیک را بررسي كرده است
يافتهتاا تحقی نشا ميدتد كه به فیاا زيستي بیش از  255برابر نجاحي فیايي اين
شهرتا مجرد نیاز است
1.

Parker
2. Haberl, Erb and Krausmann
3. Vancouver and Fraser Basin
4. Fulke
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در مقیاس خانگي تاثیرار فردا به واسطه معادالر و نمجنهتاا پرسشنامهاا ارزيابي
شده است ((Wackernagel and Yount, 2000

كريستنز  )8991( 8يک ارزيابي ”چرخه زندگي“ 2براا بررسي تجيتتاا چندگانه،
تفاور در سبکهاا زندگي و چگجنگي تأثیرار آنها بر روا واا پاا بجی شناختي به كار
برده است
اين مطالعه چهار شرط اصلي سبک زندگي در دانمارک با رفتارتاا كاما متفاور
مصرف كنندگا در خانه ،حمل و نقل ،گرمايش و الکتريسیته پیش بیني كرده است
نتاي

اين تحقی

نشا ميدتد كه چهار نجع سبک زندگي خانجاده تاثیر خیلي

متفاوتي بر روا محیم ميگذارد بنابر اين نجيسنده ادعا ميكند ،سبک زندگي بايستي
كاما تحلیل شجد ((Christensen, 1998

در ايرا با استفاده از اين روش ،مطالعاتي صجرر نگرفته است ،تنها خانش فرزانه
ساسا پجر در پايا نامه دكترا خجد تحت عنجا « بررسي پايدارا كا شهر تهرا با
روش وااپاا بجی شناختي» از اين شاخص استفاده و چنین نتیمهگیرا كرده است«:
كا شهرا بمانند تهرا در دتهتاا اخیر با مشکار و مسا ل فراواني تمچج افزايش
آلجدگي زيستمحیطي ،كاتش تجا اكجلجژيکي ،مصادره منابع منطقه پشتیبا  ،افزايش بار
وارده بر محیم زيست و از تمه مهمتر ناتجاني مديريت شهرا در تامین و اداره امجر شهر
مجاوه شده است ،كه تمگي نشا دتنده ناپايدارتر شد فیاا اكجلجژيکي كا
شهرتايي تمچج تهرا ميباشد در اين رساله تمچنین وااپاا بجیشناختي و میزا
ناپايدارا كا شهر تهرا محاسبه شده ،و به ارزيابي عجامل مؤثر بر پايدارا و ناپايدارا
تجا اكجلجژيک كانشهرتا (تهرا ) پرداخته شده است
نگارندگا در پژوتش حاضر قصد دارند پايدارا شهر بجشهر را با گزينش متغیرتاا
اقتصادا ،اوتماعي بر اساس شاخص واا پاا بجیشناسي ارزيابي نمايند
1.

Christensen
2. life cycle assessment
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مواد و روشها
پژوتش حاضر با روش تجصیفي -تحلیلي انمای گرفته است بدين منیجر نمجنهاا 215
نفرا از ساكنا شهر بجشهر مجرد پرسش قرار گرفتهاند براا تکمیل پرسشنامه از روش
ومع آورا تصادفي استفاده شده است در نهايت با استفاده از تحلیل آمارا و تحلیل
رگرسیجني به تحلیل دادهتاا آمارا برآمده از پرسشنامهتا پرداخته شده است متغیرتاا
مستقل و وابستهاا كه مجرد بررسي قرار گرفتهاند بدين قرار تستند
الف) متغیر مستقل اقتصادا  -اوتماعي و ومعیتي
اين متغیر به عجر گستردهاا در رفتار اوتماعي میا افراد آشکار است و تأثیر تعیین
كنندهاا بر روا EFافراد دارد ( ( Mears and Ellison, 2000پارامترتاا اين متغیر
مستقل به ترتیب زير ميباشد:
 -8سن :به عجر عبیعي الگجا مصرف به سن وابسته است براا مثال افراد وجا
معمجال تفاور زيادا در انتخاب خانه ،الگجتاا مسافرتي و خريد كرد در مقايسه با افراد
مسن تر دارند
 -2ونس :از دته  8915زنا به عجر قابل تجوهي به نیروا كار وارد شده اند برخي
از مطالعار نشا مي دتد كه مسافرر زنا به محل كار تش از نیر فاصلهاا و تش زماني
كمتر از مردا است ( (Ross and Dunning, 1997بنابراين تفاوتهاا ونسیتي بايستي به
عنجا متغیر در واا پاا بجی شناختي حمل و نقل و ساير اوزاء  EFدر نیر گرفته شجد
براا مثال بر اساس گزارش ماه و تیلجر )8991( 8ونسیت ،يک عامل پیش بیني كننده
مهش در سفرتاا خريد مي باشد
 -8سطح تأتل و تمرد :افراد متأتل منابع اشتراكي (تقسیمي) بیشترا در مقايسه با
افراد ممرد دارند ،بنابراين سرانه مصرف كاالتا ،خانه و حمل و نقل در زندگي افراد متأتل
ممکن است كمتر از افراد ممرد باشد

Mauch and Taylor

1.
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 -4سطح سجاد :اين مجضجع به عجر گسترده مجرد پذيرش قرار گرفته است كه
بيسجادا و فقر دلیل اصلي بسیارا از آسیبتاا اكجلجژيکي وها است اور)8994( 8
در مقاله خجد با عنجا «وهل و بیسجادا» بیا ميكند كه اين دو مقجله ،عامل اصلي
بحرا تاا محیطي نیستند در عج

براا حل بحرا تاا اكجلجژيکي نیاز به تمديد نیر

در «روشتا ،فرايند و اتداف آمجزش در تمه سطجم» و خجد دارد ) (Wolfe, 2001در
يک بررسي نیز ادعا شده است كه اساسا مشکل اصلي محیم عبیعي نتیمه فرايندتاا
تجلید و مصرف قابل وستمج در شهرنشین شد زياد ،آمجزش و درآمد زياد در كشجرتاا
تجسعه يافته است) (Rees, 2003اشنايدر )8995( 2حتي مدعي شده است كه دانشگاه تا
و كال تا منبع مهمي براا روش تا و رفتارتاا ناپايدار تستند بدين ترتیب سطح آمجزش
و سجاد در تغییرار مصرف فردا مؤثر خجاتد بجد
در سطح بینالمللي در سال  WWF ،2552گزارش داده است كه وااپاا بجی
شناختي تر فرد در كشجرتاا با درآمد باال به عجر میانگین بیش از  6برابر كشجرتاا با
درآمد كش و بیش از  8برابر ظرفیت زيستي كره زمین بجده است
 -1سطح درآمد :لنز و مارا ( )2558مشاتده كردهاند كه با افزايش  85درصدا
درآمد %8/1 EF ،افزايش مييابد
با اين ووجد در سطح فردا ،ويلیامز )2552( 8گزارش داده است كه افراد با درآمد
شخصي باالتر مصرف انرژا ،فیا و كاالا بیشترا نسبت به ديگر افراد دارند اخیرا را
و برودا )2551( 4دريافتهاند دانشمجياني كه درآمد خانجادگي باالترا دارند سرانه EF

بسیار بیشترا  -مخصجصا در حمل و نقل ،خانه و كاال و خدمار  -نسبت به دانشمجياني
دارند كه در يک خانجاده با درآمد نسبتا كمترا زندگي مي كنند

1.

Orr
2. Snyder
3. Williams
4. Ryu and Brody
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ب) اوزاء وااپاا بجیشناختي (متغیرتاا وابسته) :در اين پژوتش اوزا  EFشامل
غذا ،حمل و نقل ،خانه و كاال ميباشد

بحث و نتایج:
ما در اين بررسي به تحلیل دادهتا با استفاده از آزمج آمارا در محیم  SPSSو
تحلیل رگرسیجني از دادهتا ميپردازيش براا اعمینا از صحت دادهتا و درستي رد يا
تأيید فرضیار تجسم تحلیل رگرسیجني ،عي دو مرحله دادهتا را با رگرسیج چند متغیره
تحلیل و پردازش ،و در تر مرحله فرضیار خجد را ارزيابي ميكنیش

مرحله اول:
 تأثير عوامل اجتماعی  -اقتصادي و جمعيتی بر روي جاي پاي بوم شناختی غذا درشهر بوشهر
جدول :9معنیداري عوامل اجتماعی  -اقتصادي و جمعيتی بر روي جاي پاي بوم شناختی غذا
در شهر بوشهر
)ANOVA (b
Sum of
Sig
df Mean Square
F
Squares
Regression
42.893
5
8.579
)833.517 .007 (a
Residual
2.511
244
.010
Total
45.404
249
Predictors: (Constant), Education, Gender, Marred or Single, Income, Age
b Dependent Variable: EF food
Adjusted R Square: ./844
Model

ودول  ANOVAمعنيدارا كل مدل را مشخص ميكند به عجر كلي اگر در اين
ودول سطح معنيدارا آماره  Fكجچک باشد (كمتر از  ) /51آنگاه متغیرتاا مستقل به
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خجبي تغییرار متغیر وابسته را تبیین ميكنند در صجرتي كه اين مقدار بزرگتر از /51
باشد ،آنگاه متغیرتاا مستقل ،تغییرار متغیر وابسته را تبیین نميكنند
بنابراين تما گجنه كه در ودول  8ديده ميشجد ،مقدار  Fبرابر  188/181با سطح
معنيدارا  /551شده است ،بدين ترتیب چج سطح معنيدارا از  /51كجچکتر شده
است ،مدل معنيدار است
 Adjusted R squareنیز ضريب تعییني است كه تعديل شده است ضريب تعیین
نشا دتنده میزاني از واريانس متغیر وابسته است كه تجسم متغیرتاا مستقل تبیین
ميشجد در اين ودول  Adjusted R squareبرابر  /144شده است يعني پارامترتاا
متغیر مستقل اوتماعي  -اقتصادا و ومعیتي در سطح شهر بجشهر ( سن ،ونس ،سطح
درآمد ،وضعیت تاتل و تمرد و سطح سجاد ) بر روا تش  %14/4از واريانس (تغییرار )
متغیر وابسته غذا را تبیین ميكنند
جدول :2ضرایب و معنیداري کليه متغيرهاي اجتماعی  -اقتصادي و جمعيتی بر جايپاي بجی
شناختي غذا در شهر بجشهر
)Coefficients (a
Sig.

T

.000
.002
.020
.000
.423
.011

80.253
3.136
-2.340
18.975
.803
2.548

Standardiz
ed
Coefficient
s
Beta

.222
-.065
.626
.024
.188

Unstandardized
Coefficients
Std.Err
or
.026
.030
.027
.016
.026
.029

Model

B
)(Constant

2.078
Age .093
Gender -.062
Income .299
marred or single .021
Education .073
a Dependent Variable: EF food
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ودول 2مقدار  Betaتا را گزارش ميكند  Betaتا تما ضرايب استاندارد شده
تستند تر چه  Betaو  Tبزرگتر و سطح معنيدارا (  Sigيا  ) P valueكجچکتر باشد،
بدين معني است كه متغیر مستقل (پیش بین) تأثیر شديدترا بر متغیر وابسته دارد
بنابراين مشاتده ميشجد كه بیشترين تأثیر متغیر درآمد با مقدار  5/621 ،Betaو
مقدار  T 911/81و سطح معنيدارا  /555بر روا متغیر وابسته يعني غذا دارد
متغیرتاا سن و سطح سجاد وونس در مراتب بعدا قرار دارند بدين ترتیب مشخص
ميشجد كه در سطح شهر بجشهر با افزايش درآمد مقدار  EFافراد نیز به تبع آ افزايش
مييابد و در نتیمه باعث افزايش مصرف و بار وارده بر عبیعت ميشجد

 تأثير عوامل اجتماعی  -اقتصادي و جمعيتی بر روي جايپاي بوم شناختی حمل ونقل در بوشهر
جدول :3معنیداري عوامل اجتماعی -اقتصادي و جمعيتی بر روي جايپاي بومشناختی حمل و
نقل در شهر بوشهر
)ANOVA (b
Sig.

F

Mean
Square

df

Sum of
Squares

Model
Regression

6.993
5
1.399
)510.325 .020 (a
Residual .669
244
.003
Total 7.662
249
a Predictors: (Constant), Education, Gender, Marred or Single, Income, Age
b Dependent Variable: EF transportation
Adjusted R Square: ./861

ودول ،8ودول  ANOVAاست كه معنيدارا كل مدل را مشخص ميكند به عجر
كلي اگر در اين ودول سطح معنيدارا  Fكجچکتر از  /51باشد ،متغیرتاا مستقل،
تغییرار متغیر وابسته را تبیین ميكنند
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بنابراين تما گجنه كه در ودول  8ديده ميشجد ،سطح معني دارا  5/525 ،Fشده
است ،بدين ترتیب چج سطح معنيدارا از  /51كجچکتر شده است ،مدل معنيدار
است
 Adjusted R squareنیز ضريب تعییني است كه تعديل شده است ضريب تعیین
نشا دتنده میزا تأثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته است در اينما Adjusted R square

برابر  /168شده است يعني پارامترتاا متغیر مستقل اوتماعي  -اقتصادا و ومعیتي
بجشهر (سن ،ونس ،سطح درآمد ،وضعیت تاتل و تمرد و سطح سجاد) بر روا
تش %16/8از واريانس (تغییرار) متغیر وابسته حملونقل را تبیین ميكنند ،و تأثیر بسزايي
در آ دارند
جدول :4ضرایب و معنیداري کليه متغيرهاي اجتماعی  -اقتصادي و جمعيتی بر جايپاي
بومشناختی حمل و نقل
)Coefficients (a
Sig.

t

.000
.000
.000
.000
.249
.655

68.712
4.819
-12.419
22.341
-1.155
-.447

Standardize
Unstandardized
d
Coefficients
Coefficient
Model
s
Std.Err
B
Beta
or
(Constant) .918
.013
age .074
.015
.428
Gender -.170
.014
-.431
income .182
.008
.926
Marred or single -.016
.014
-.043
education -.007
.015
-.041
a Dependent Variable: EF transportation

در ودول  4تر چه  Betaو  Tبزرگتر و سطح معني دارا كجچکتر باشد؛ بدين معني
است كه متغیرتاا مستقل تأثیر بیشترا بر متغیر وابسته (حمل و نقل) دارند
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بنابراين ديده ميشجد كه بیشترين تأثیر را متغیر درآمد با مقدار  5/926 ،Betaو مقدار
 848/22 ،Tو سطح معني دارا  /555بر روا متغیر وابسته دارد متغیرتاا سن و ونس
در مراتب بعدا اين تأثیر قرار دارند
در اين مقجله مشاتده ميشجد درآمد تأثیرا انکارناپذير بر حمل و نقل در سطح شهر
بجشهر دارد و افراد با افزايش درآمد خجد متمايل به استفاده از خجدروتاا شخصي تستند
و در مراتب بعدا آ سن و ونس قرار دارند

 تأثير عوامل اجتماعی  -اقتصادي و جمعيتی بر روي جاي پاي بوم شناختی خانه درشهر بوشهر
جدول :5معنیداري عوامل اجتماعی /اقتصادي و جمعيتی بر روي جاي پاي بوم شناختی
خانه در شهر بوشهر
)ANOVA (b
Sig.

F

)716.123 .010 (a

Mean
Square

Df

Sum of
Squares

10.383

5

51.916

Model
Regression

Residual
3.538
244
.014
Total
55.454
249
a Predictors: (Constant), Education, Gender, Marred or Single, Income, Age
b Dependent Variable: EF shelter
Adjusted R Square: ./835

ودول ،1معنيدارا كل مدل را مشخص ميكند به عجر كلي اگر در اين ودول
سطح معنيدارا آماره  Fكجچک باشد ( كمتر از  ) /51متغیرتاا مستقل به خجبي
ميتجانند تغییرار متغیر وابسته را تبیین كنند در صجرتي كه اين مقدار بزرگتر از /51
باشد ،متغیرتاا مستقل ،تغییرار متغیر وابسته را تبیین نميكنند
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بدين ترتیب بر اساس ودول  1ديده مي شجد كه مقدار  Fبرابر  186/828با سطح
معنيدارا  /585است ،بنابراين چج سطح معنيدارا از  /51كجچکتر شده است ،مدل
معنيدار است
 Adjusted R squareنیز میزاني از واريانس متغیر وابسته است كه تجسم متغیرتاا
مستقل تبیین ميشجد در اين ودول  Adjusted R squareبرابر  /181شده است بدين
ترتیب پارامترتاا متغیر مستقل اوتماعي  -اقتصادا و ومعیتي در شهر بجشهر (سن،
ونس ،سطح درآمد ،وضعیت تاتل و تمرد و سطح سجاد ) بر روا تش  %18/1از تغییرار
متغیر وابسته حمل و نقل را تبیین ميكنند
جدول  :6ضرایب و معنیداري کليه متغيرهاي اجتماعی  -اقتصادي و جمعيتی بر جاي پاي بوم
شناختی خانه
)Coefficients (a

Sig.

.000
.000
.000
.000
. 006
.007

Standardiz
Unstandardi
ed
zed Coefficients Coefficient
Model
t
s
Std.Err
B
Beta
or
)(Constant
1.664 .031
54.144
age
.175
.035
.378 4.974
Gender
-.277 .032
-.260 -8.775
income
.317
.019
.602 16.972
marred or single
.004
.031
.005
.143
education
.093
.034
.215 2.717
a Dependent Variable: EF shelter

ودول  6كه مقدار  Betaتا را گزارش ميكند ،نشا ميدتد كه بیشترين تأثیر ،متغیر
درآمد با مقدار  5/652 ،Betaو مقدار  912/86 ،Tو سطح معني دارا  /555بر روا
متغیر وابسته يعني خانه دارد
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متغیرتاا وضعیت تاتل و تمرد ،سن ،سطح سجاد وونس در مراتب بعدا قرار
دارند
با تحلیل آمارا اين مقجله نیز ما شاتد آ تستیش كه سطح درآمدا افراد تاثیر
زيادا بر  EFخانه دارد و تمچنین افراد متأتل درراا سرانه بیشترا در امر مالکیت خانه
دارند ،تمچنین رابطه خانه با سن و سطح سجاد نیز مستقیش مي باشد

 تأثير عوامل اجتماعی  -اقتصادي و جمعيتی بر روي جاي پاي بوم شناختی کاال درشهر بوشهر
جدول :7معنیداري عوامل اجتماعی /اقتصادي و جمعيتی بر روي جاي پاي بوم شناختی کاال
)ANOVA (b
Sig.

F

)408.148 .009 (a

Mean
Square
1.223

df
5

Sum of
Squares
Regression
6.115

Model

Residual
.731
244
.003
Total
6.846
249
a Predictors: (Constant), Education, Gender, Marred or Single, Income, Age
b Dependent Variable: EF good
Adjusted R Square: ./851

بر اساس ودول  ، ANOVAديده ميشجد ،كه مقدار  Fبرابر  451/841با سطح
معنيدارا  /559شده است ،از آنمايي كه سطح معنيدارا از  5/51كجچکتر شده است،
مدل معنيدار است
در اين ودول پارامترتاا متغیر مستقل اوتماعي  -اقتصادا و ومعیتي شهر بجشهر
( سن ،ونس ،سطح درآمد ،وضعیت تاتل و تمرد و سطح سجاد ) بر روا تش  %11/8از
واريانس (تغییرار ) متغیر وابسته غذا رادر شهر بجشهر تبیین ميكنند
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جدول :9ضرایب و معنیداري کليه متغيرهاي اجتماعی  -اقتصادي و جمعيتی بر جاي پاي
بوم شناختی کاال
)Coefficients (a
Sig.

t

.000

-5.965

Standardiz
ed
Coefficient
s
Beta

Unstandardized
Coefficients
Std.Err
or
.014

.534
.001
.000

.622
-3.417
8.896

.061
-.131
.408

.016
.014
.008

.000

-7.200

-.297

.014

.000

8.128

.832

.015

Model

B
-.083

)(Constant

age .010
Gender -.049
income .076
marred or -.102
single
education .126
a Dependent Variable: EF good

ودول  1نشا ميدتد كه بیشترين تأثیر ،متغیر سطح سجاد با مقدار  5/182 ،Betaو
مقدار  821/1 ،Tو سطح معنيدارا  5/555بر روا متغیر وابسته يعني خانه دارد
متغیرتاا درآمد ،ونس و وضعیت تاتل و تمرد در مراتب بعدا قرار دارند
بنابراين در مرحله اول مشخص شد كه پارامترتاا متغیر اوتماعي -اقتصادا و ومعیتي
تأثیر معنيدارا بر اوزا  EFدر شهر بجشهر دارند

مرحله دوم:
 تأثير عوامل اجتماعی  -اقتصادي و جمعيتی بر کليه متغيرهاي وابسته در شهربوشهر
در اين مرحله با تركیب كلیه متغیرتاا وابسته به تش و تبديل شد به يک متغیر،
تأثیر عجامل اوتماعي  -اقتصادا و ومعیتي را بر روا آ سنمیده و فرضیه اول را از
اين عري نیز بررسي ميكنیش
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جدول :8معنیداري عوامل اجتماعی  -اقتصادي و جمعيتی بر روي جاي پاي بوم شناختی
EF
)ANOVA (b
F

Sig.

)879.266 .010 (a

Mean
Square
.248

df
5

Sum of
Squares
Regression
1.241

Model

Residual
.069
244
.000
Total
1.309
249
a Predictors: (Constant), Education, Gender, Marred or Single, Income, Age
b Dependent Variable: Ecological Footprint
Adjusted R Square: ./847

ودول  ،9معنيدارا كل مدل را مشخص ميكند سطح معنيدارا  5/585شده
است ،بدين ترتیب چج سطح معنيدارا از  5/51كجچکتر شده است ،مدل معنيدار
است
بر اساساين ودول  Adjusted R squareبرابر  5/141شده است يعني پارامترتاا
متغیر اوتماعي  -اقتصادا و ومعیتي در شهر بجشهر ( سن ،ونس ،سطح درآمد ،وضعیت
تاتل و تمرد و سطح سجاد ) بر روا تش  %14/1از واريانس متغیر وابسته را تبیین
ميكنند
جدول :90ضرایب و معنیداري کليه متغيرهاي اجتماعی  -اقتصادي و جمعيتی بر جاي
پاي بوم شناختیEF
)Coefficients (a
Sig.

t

.000
.000
.000
.000
. 001
.008

162.087
4.336
-10.704
23.699
-1.555
2.678

Standardized
Coefficients
Beta

Unstandardized
Coefficients
Std.Err
B
or

Model
)(Constant

.299
-.288
.763
-.045
.192

.695
.004
age .021
.005
Gender -.047
.004
income .062
.003
marred or single -.007
.004
education .013
.005
a Dependent Variable: Ecological Footprint
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با تجوه به ودول 85مشاتده ميشجد كه بیشترين تأثیر متغیر سطح درآمد با مقدار
 168/5 ،Betaو مقدار  699/28 ،Tو سطح معنيدارا  5/555را بر روا متغیر وابسته
(يعني واا پاا بجی شناختي كلیه متغیرتاا وابسته) دارد بنابراين تما عجر كه در
مرحله اول نیز پارامتر درآمد تأثیر زيادا بر شاخص  EFدر سطح شهر بجشهر داشت در
اين مرحله نیز كاما مشخص ميشجد كه اين تأثیرگذارا بدو تیچ گجنه ترديدا ووجد
دارد متغیرتاا سن ،ونس ،وضعیت تاتل و تمرد و سطح سجاد در مراتب بعدا قرار
دارند
بنابراين فرضیه ما در تر دو مرحله تأيید ميشجد :و عجامل اوتماعي  -اقتصادا و
ومعیتي تأثیر تعیین كنندهاا بر روا  EFافراد در شهر بجشهر دارند

نتيجهگيري
پیدايش تجسعه پايدار به ونبشتاا زيستمحیطي قر اخیر بر ميگردد ،با تجسعه
شهرتا و گسترش و تمركز فعالیتتاا اقتصادا در مراكز شهرا ،تجسعه پايدار در مفهجی
تجسعه پايدار شهرا بیشتر مجرد تجوه قرار گرفت و بررسي پايدارا شهرتا و مناع
شهرا را ضرورا نمجد
بررسيتاا اين تحقی بر روا شهر بجشهر و تحلیلهاا آمارا و رگرسیجني منعکس
شده در ودولتاا  8تا  1نشا داد كه پارامترتاا متغیر اوتماعي  -اقتصادا و ومعیتي
در شهر بجشهر تأثیر معنيدارا بر اوزاء چهارگانه EFيعني غذا ،حمل و نقل ،خانه و كاال
دارند مفهجی اين تأثیر آ است كه با افزايش پارامترتاا متغیر اوتماعي  -اقتصادا و
ومعیتي (سن ،ونس ،سطح تمرد ،سجاد و درآمد) شاخص  EFافراد نیز افزايش مييابد،
كه اين مهش با تحلیلتاا ومعي متغیرتاا وابسته در ودولتاا  9و 85تحکیش يافته
است
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بنابراين ،اوضاع و احجال اقتصادا و اوتماعي از يک عرف و مسا ل زيستمحیطي
و اكجلجژيکي از عرف ديگر ايماب ميكند كه تجسعه پايدار در سرلجحه سیستش مديريتي
شهر بجشهر قرار گیرد تجسعه پايدارا كه شرايم پايدارا اوتماعي ،اقتصادا ،ومعیتي و
مصالحه بین محیمزيست را در وامعه به نحج احسن برقرار كند
بدين ترتیب تمديدنیر در برنامهريزا و عراحي مممجعهتاا وديد شهرا بر
مبناا سنتتا ،سلیقهتا و روشتاا زندگي ساكنا شهر بجشهر ،با تما نگرش سنتي
ميتجاند پايدارا شهر را به خطر انداخته و خم مشيتاا آينده را در وهت ارزيابي
مديريت پايدار شهرا به چالش بکشاند
با تجوه به مطالعار و نتاي به دست آمده از اين تحقی  ،برخي پیشنهادتاا زير
درباره تجسعه پايدار شهرا ميتجاند مؤثر واقع شجد
 فراتش آورد اعاعار وامع و كامل در مجرد محیم زيست شهر بجشهر تجوه ودا به سیستش حمل ونقل عمجمي در سطح شهر بجشهر ايماد و تجسعه محیم تاا كشت صنعتي و گلخانه اا و كاتش فشار بر محیمزيست اين حجزه
 تجوه مسثجال ذيربم به كاتش ومعیت شهر بجشهر در قالب مهاورر بالعکس وايماد شهرتاا وديد و اقمارا در اعراف شهر بجشهر
بنابراين از آنمايي كه شهرتاا امروز متأثر از سیستش وهانياند ،تجوه به تجسعه پايدار
به عنجا يک نهاد شکلدتنده و تماتن،كننده ،امرا ضرورا در سامت اوتماعي و
رفاه اقتصادا شهروندا محسجب ميشجد تنها با به كارگیرا چارچجب تجسعه پايدار در
شهرتا ميتجا پايدارا شهرتا را ارتقاء داد؛ در غیر اين صجرر بیش آ ميرود كه نه تنها
پايدارا شهر و نجاحي شهرا بهبجد نیابد ،بلکه روز به روز پايدارا بیشتر مجرد سؤال
قرار گیرد
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