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چکیده
مفهوم توسعه پایدار شهری به توسعه اقتصادی ،اجتماعی شهری ضمن تداوم حفاظت از منابع زمین  ینونک لسن یارب ی و ب هدنیآ  ه       
حهای توسعه داللت دارد .ه نیا رد فد   
مجدد ساختن بهره برداری از منابع طبیعی در حد ظرفیت سیستمهای طبیعی وهماهنگی طر 
پژوهش بررسی تأثیر عوامل اجتماعی -اقتصادی و جمعیتی بر اجزاء رد پای بوم ش و یتخان ارائههه پیش هب یارب تاداهن ب  دو و تیعض     
اقتصادی و اجتماعی است که همین موضوع باعث قرار گرفتن مبحث توسعه پایدار در سرلوحه سیستم مدیریتی شهر تبریز میشوددد.
جامعه آماری این مطالعه  052نفر از ساکنان شهر تبریز هستند .برای تکمیل پرسش ش هدافتسا یفداصت یروآ عمج شور زا همان ده     

است .در نهایت با استفاده از تحلیل آماری در محیط  SPSSو تحلیل رگرسیونی چند متغی یلحت هب هر ل     دادهها ای آم ود یط یرا   

مرحله برآمده از پرسشنامه پرداخته شده است در جدولهای  1تا  8نشان داد که پارامترهای متغیر اجتماعی  -اقتصادی و جمعیتی در

شهر تبریز تأثیر معنی داری بر اجزا هچ ارگانه  EFیعنی غذا ،حمل و نقل ،مسکن و ک نیا موهفم .دنراد الا      تأثثیر آن اس اب هک ت    

افزایش پارامترهای متغیر اجتماعی – اقتصادی و جمعیتی (سن ،جنس ،تأهل ،سواد و درآمد) شاخص  EFافراد نیز افزایش مییابددد،
که این مهم با تحلیلهای جمعی متغیره تسباو یا ه رد     ج ود لللها ای  9و  10تحک ناشن لصاح جیاتن .تسا هتفای می       م ممیدهددد که
پارامترهای متغیر مستقل ،حدود  % 84بر اجزاء  EFدر شهر تبریز تأثیر دارند.

واژگان کلیدی :تبریز ،پایداری شهری ،توسعه پایدار ،تحلیل رگرسیونی ،ردپای بوم شناختی

( -1نویسنده مسئول) Ms.moosavi@iaut.ac.ir
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مقدمه
با افزایش جمعیت بر روی زمین و تحلیل رفتن تدریجی منابع آن و نیز به دنبال پی یطیحم تسیز یاهبیسآ شیاد     
متعدد ناشی از توجه نابجا به رشد بی رویه اقتصادی (بدون در نظر گرفتن مسائل زیست محیطی) بود که اخطارهای
جدی در این رابطه داده شد .بدنبال این موضوع مفهوم جدیدی به نام پایداری مطرح گردید که میتواننن آن را وجه
یکرد و توسعه به هر قیمت ار ی
وصفی توسعه پایدار قلمداد کرد .توسعه پایدار در ابتدا به نحوه رشد اقتصادی انتقاد م 
مطلوب نمیدانست (مضطرزاده ،حجتی .) 88 :3931 ،کاربرد اصطالح توسعه پایدار برای اول وا رد راب نی ا ههد طس     
ی مناس یزاس هدایپ یارب ب     
 0 97 1به خانم " باربارا وارد " 1نسبت داده میشود و به عنوان یکی از جاایگزینهای ی

الزامات توسعه پایدار در محیط زیست ،اجتماع و اقتصاد همچنین اشتغال ،سرمایه گذاری دولتی و خصوصی ،بهبود
زیرساختها و منافع اقتصادی مطرح ش ،ناراکمه و یراختفا نیدلا نکر( د        )2 :4931توس یغت هع ی  یداینب ر در   
یشود .توسعه اقتصادی پایدار بدون توس ،یگنهرف هع   
متغیرهای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی هر جامعه محسوب م 
اجتماعی و سیاسی امکان پذیر نیست و توسعه اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی نیز ب  یقطنم شرگن نود و هب یملع 

   

مسئله توسعه اقتصادی در بلند مدت ،راه به جایی نخواهد برد (زنگی آبادی و همکاران) 84 :3931 ،

هدف این پژوهش ابعاد اجتماعی -اقتصادی و جمعیتی توسعه پایدار شهری – که چالش برانگیزت یر ننن بعددد در این ن
ن
راستا است – را با استفاده از شاخص ردپای شناختی مدنظر قرار دادن است .این روش تحقیق و استفاده از ش صخا

ن ش خا ص ص
ص
ردپای بوم شناختی امروزه در بیشتر کشورها در سطوح ملی و محلی موردد اس دافت ه ه ق ار ررر م ممیگیردد .این ن
همچنین ،میتواند در ارزیابی ،مدیریت و در به کارگیری مناسب منابع در اقتصاد نیززز مورد د اس دافت ه ه ق ار ررر گیردد .از
شاخص رد پای بوم شناختی ،برای بررسی و جست و جوی شیوههای زندگی پایدار فردی ،در الگوی مصرف کاال و
خدمات ،در مدیریت سازمانها ،بخشهای صنعتی ،مناطق و نواحی نیز استفاده میشود .رویکرد رد پای بوم شناختی،
ع
میتواند مفهوم بارگیری دوباره منابع و میزان کاربرد آنها را به عنوان عوامل کلیدی در فرآیند توسعههه پای اد ررر جوامع ع
انسانی ارائه دهد .در این پژوهش تأثیر عوامل اجتماعی -اقتصادی و جمعیتی را بر اجزاء رد پای بوم ش دروم یتخان   
ارزیابی قرار گرفته است .با استفاده از روشهای آماری و  spssو تحلیل رگرسیونی نتایج حاصل نشان م ممیدهددد که
پارامترهای متغیر مستقل ،حدود  % 84بر اجزاء  EFدر شهر تبریز تأثیر دارند.
پیشینه
اولین مطلب چاپ شده در خصوص رد پای بوم شناختی ،توسط ویلیا ممم ریس س
س صور تتت گرف  ت ( ( Rees, 1992).دو
سال بعد از این مفهوم توسط واکرناگل تکمیل گردید و راههایی جهت محاسبات آن ارائههه گردیددد ( Wackernagel,

ت
ی ظرفیت ت
) 2002:2و بعدها توسط همین دو فرد بسط داده شده و در مجامع علمی به عنوان یک روش محاسبه ب ار ی ی
برد مطرح گردید .در سطح جهانی گزارش سیاره زنده (  ) 2002توسط  WWFاست که در مطالعه خود سیاره زمین را
بر اساس کشورها تقسیم بندی کرده ( )Ryu,H.C. 2005:18و مقدار  EFو ظرفیت زیس ار ناهج یاهروشک یت

هب    

تفکیک منابع ارائه میدهد .نتایج ردپای بوم شناختی در افزایش آگاهیهای عمومی و سیاسی نسبت به محیط طبیعی
1. Barbara Vard

بررسی تأثیر عوامل اجتماعی -اقتصادی113 ...

که توسط انسان اتفاق می افتد ،مفید اس  .ت ( ( )Vankooten& Bulte, Herenden,2015فوکههه 29 )3102( 1نمون زا ه
بزرگترین شهرهای اروپای بالتیک را بررسی کرده است .یافتههای تحقیق نشان میدهد که به فضای زیس زا شیب یت   
تهای ی
ی
 200برابر نواحی فضایی این شهرها مورد نیاز است .در سطح ملی پارکر در سال  3102برآیند محیطی فعالیت ت
اقتصادی ژاپن را بررسی کرده است و به این نتیجه رسیده است که ردپای بوم شناختی کشو نپاژ ر    تقریب ًاًاًاًا دوبرابر
متوسط جهانی آن در اواسط دهه  0 99 1است ( .)Parker, 2013:113کیومرث حبیبی در مقالهای به بررسی ردپای بوم
شناختی وسایل حمل و نقل شهری به منظور برنامه ریزی حمل و نقل پایدار در شهر ارومیه پرداخته و به این نتیجه
رسیده است که بیشترین میزان ردپای بوم شناختی در سیستم حمل و نقلی ش هب طوبرم هیمورا ره

و سوب ینیم     

کمترین مقدار نیز به موتورسیکلت می باشدو البته خودروهای شخصی و تاکسیها نیز بعد از مینی بوس در رتبههای
دوم و سوم در زمینه ردپای بوم شناختی قرار گرفتند( .حبیبی) 112 :2931 ،
مساله تحقیق

پارامترهای متغیر اجتماعی – اقتصادی و جمعیتی در شهر تبریز تأثیر معنی داری بر اج از چهارگانه  EFیعن ،اذغ ی   
حمل و نقل ،مسکن و کاال دارند.

مبانی نظری
با گسترش مفهوم توسعه پایدار در سطح بین المللی ،دانشمندان مدلهای کمی و کیفی متعددی ب ریگ هزادنا یار ی    
توسعه پایدار جوامع و شهرها ارائه نمودهاند .یکی از مدلهای کمی مهم ،روش رد پای بوم شناختی ) (EFمیباشد و
به سرعت به عنوان یک شاخص توسعه پایدار مورد پذیرش قرار گرفت .این شاخص امروزه در بیش رد اهروشک رت   
سطوح ملی و محلی مورد استفاده قرار میگیرد .این شاخص همچنین میتواند در ارزیابی مدیریت و در به کارگیری
مناسب منابع در اقتصاد نیز مورد استفاده قرار گیرد.

پژوهش حاضر با روش توصیفی – تحلیلی انجام گرفته است .بدین منظور نمونهای  250نفری از ساکنان شهر تبریز
مورد پرسش قرار گرفتهاند .برای تکمیل پرسشنامه از روش جمع آوری تصادفی استفاده ش اب تیاهن رد .تسا هد

   

استفاده از تحلیل آماری در محیط  SPSSو تحلیل رگرسیونی چند متغیره به تحلیل دادههای آم هلحرم ود یط یرا    
یکنیم.
برآمده از پرسشنامه پرداخته شده است و در هر مرحله فرضیات خود را بررسی م 
قلمرو جغرافیایی
تبریز یکی از هفت کالن شهر ایران و بزرگترین شهر شمال غرب میباشد( .قنبری )532 :4931 ،این شهر با وس یتع
حدود  0 40 1هکتار (تیموری وهمکاران ،)441 :2931 ،و با جمعیتی برابر با  998 4 49 1نفر پنجمین ش تیعمجرپ ره   
°

یشود (مرکز آمار ایران .)5931 ،شهر تبریز در بین عرض جغرافیایی " 38 7� 52تا "38° 0� 59و طول
ایران محسوب م 

جغرافیایی " 46° 13� 13تا " 46° 22� 54واقع شده است (قنبری و همکاران.) 74 :2931 ،

6. Fulke
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نقشه  -1استان آذربايجان شرقی (سايت استانداری آذربايجان شرقي(<www. Ostan – as. gov.ir > ،

متغیرهای مستقل و وابستهای که مورد بررسی قرار گرفتهاند به ترتیب زیر هستند:
الف) متغیر مستقل اقتصادی – اجتماعی و جمعیتی

ی  EFاف دراد دار
این متغیر به طور گستردهای در رفتار اجتماعی میان افراد آشکار است و تأثیر تعیین کنندهای ب ور ر ی ی
یباشد:
) .(Mears and Ellison, 2000پارامترهای این متغییر مستقل به ترتیب زیر م 
 -1سن :به طور طبیعی الگوی مصرف به سن وابسته است .برای مثال افراد جوان معمو ًالًال تفاوت زیادی در انتخا ببب
نتر دارند.
خانه ،الگوهای مسافرتی و خرید کردن در مقایسه با افراد مس 
 -2جنس :از دهه  0 97 1زنان به طور قابل توجهی به نیروی کار وارد شدهاند .برخی از مطالعات نشان م ممیدهددد که
مسافرت زنان به محل کار هم از نظر فاصلهای و هم زمانی کمتر از مردان است (Ross and Dunning, 1997).

 -3سطح تأهل و تجرد :افراد متأهل منابع اشتراکی (تقسیمی) بیشتری در مقایسه با افراد مجرد دارند ،بنابراین س هنار
مصرف کاالها ،خانه و حمل و نقل در زندگی افراد متأهل ممکن است کمتر از افراد مجرد باشد.
 -4سطح سواد :این موضوع به طور گسترده مورد پذیرش قرار گرفته است که بی سوادی و فقر دلیل اصلی بسیاری
از آسیبهای اکولوژیکی جهان است .آور (  ) 1994در مقاله خود با عنوان «جهل و بیسوادی» بیان میکند که ای ود ن
  

مقوله ،عامل اصلی بحرانهای محیطی نیستند .در عوض برای حل بحرانهاای اکولو رظن دیدجت هب زاین یکیژ رد   
شها ،فرآیندو اهداف آموزش در همه سطوح» و خود دارد ) .(Wolfe, 2001در یک بررسی نیز ادعا ش تسا هد   
«رو 

که اساسًاًا مشکل اصلی محیط طبیعی نتیجه فرآیندهای تولید و مصرف قابل جستجو در شهرنشین شدن زیاد ،آموزش

و درآمد زیاد در کشورهای توسعه یافته است ) .(Rees, 2003اشنایدر )0 99 1( 1حتی مدعی شده است که دانشگاههاا
و کالجها منبع مهمی برای روشها و رفتارهای ناپایدار هس رت نیدب .دنت ت  شزومآ حطس بی و داوس 
مصرف فردی مؤثر خواهد بود .در سطح بین الملل لاس رد ی   

ییغت رد رات        

 WWF ، 2002گ در هک تسا هداد شراز

موب یاپ

   

7. Snyder

بررسی تأثیر عوامل اجتماعی -اقتصادی15 1 ...

شناختی هر فرد در کشورهای با درآمد باال به طور میانگین بیش از  6برابر کشورهای با درآمد کم و ب زا شی  3برابر
ظرفیت زیستی کره زمین بوده است.
ییابد.
 -5سطح درآمد :لنزن و ماری (  ) 2001مشاهده کردهاند که با افزایش  01درصدی درآمد %3/8EF ،افزایش م 

با این وجود در سطح فردی ،ویلیامز ) 2002 ( 1گزارش داده است که افراد با درآمد شخص ،یژرنا فرصم رتالاب ی     
فضا و کاالی بیشتری نسبت به دیگر افراد دارند .اخیرًاًا ری و ب دور ی ی
ی )5 00 2( 2دریافتهههانددد دانش دمآرد هک ینایوج    
خانوادگی باالتری دارند سرانه  EFبسیار بیش یرت

مخصوص ًاًاًاًا در حم  هناخ ،لقنو ل و  الاک  و ن تامدخ  سسسسس س سسسسسسسبت به

یکنند.
دانشجویانی دارند که در یک خانواده با درآمد نسبتًاًا کمتری زندگی م 
ب) اجزا رد پای بوم شناختی (متغیرهای وابسته) :در این پژوهش اجزا  EFشامل غ و لمح ،اذ

الاک و هناخ ،لقن     

یباشد.
م
نتیجه گیری و دستاوردهای پژوهشی
در تحقیق حاضر تحلیل دادهها با استفاده از آزمون آماری در محیط  SPSSو تحلی یسرگر ل و زا ین    دادههاا پرداخته
شده است .برای اطمینان از صحت دادهها و درستی رد یا تأیید فرضیات توسط تحلی یسرگر ل و ود یط ،ین

هلحرم     

یکنیم.
دادهها را با رگرسیون چند متغیره تحلیل و پردازش و در هر مرحله فرضیات خود را ارزیابی م 
مرحله اول:

 تأثیر عوامل اجتماعی – اقتصادی و جمعیتی بر روی رد پای بوم شناختی غذا در شهر تبریزجدول ( )1معنی داری عوامل اجتماعی – اقتصادی و جمعیتی بر روی رد پای بوم شناختی غذا در شهر تبریز
.Sig
(a)0/ 00

F
833 / 517

)ANOVA (b

Mean Square
8/ 579
0/ 010

Df
5

Sum of Squares
42 / 893

442

2/ 511

942

45 /404

Model
Regression
Residual
Total

Predictors: (Constant), Education, Gender, Marred or Single, Income, Age b Dependent Variable: EF food Adjusted R Square:

جدول  ANOVAمعنی داری کل مدل را مشخص میکند .به طور کلی اگر در این جدول سطح معنی داری آم هرا

F

کوچک باشد (کمتر از  )0/ 05آنگاه متغیرهای مستقل به خوبی تغییرات متغیر وابسته را تبیین میکنند .در صورتی که
این مقدار بزرگتر از  0/ 05باشد ،آنگاه متغیرهای مستقل ،تغییرات متغیر وابسته را تبیین نمیکند .بنابراین همانگونه که
در جدول  1دیده میشود ،مقدار  Fبرابر  833 / 517با سطح معنی داری  0/ 007شده است ،بدین ترتیب چو حطس ن   
کتر شده است ،مدل معنی دار است.
معنی داری از  0/ 05کوچ 
 Adjusted R Squareنیز ضریب تعیینی است که تعدیل شده است .ضریب تعیین نشان دهن سنایراو زا ینازیم هد    
یشود .در این جدول  Adjusted R Squareبرابر  0/448ش هد
متغیر وابسته است که توسط متغیرهای مستقل تبیین م 

است .یعنی پارامترهای متغیر مستقل اجتماعی – اقتصادی و جمعیتی در سطح شهر تبریز (سن ،جنس ،سطح درآم ،د
یکنند.
وضعیت تأهل و تجرد و سطح سواد) بر روی هم  % 84 /4از واریانس (تغییرات) متغیر وابسته غذا را تبیین م 
8. Williams
9. Ryu and Brody
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جدول ( :)2ضرایب و معنی داری کلیه متغیرهای اجتماعی – اقتصادی و جمعیتی بر رد پای بوم شناختی غذا در شهر تبریز
Sig.

T

)Coefficients(a
Unstandardized Coefficients
Standardized Coefficients
B
Std.Error
Beta
2/ 078
0/ 026

0/ 000

80 / 253

0/ 002

3/ 136

0/ 222

0/ 030

0/ 093

0/ 020

-2/043

-0/ 065

0/ 027

-0/ 062

0/ 000

81/ 975

0/ 626

0/ 016

0/ 299

0/ 423

0/ 803

0/ 024

0/ 026

0/120

0/110

2/845

0/ 88 1

0/ 029

0/ 073

a Dependent Variable: EF food

Model
)(Constant
Age
Gender
Income
Marred or Single
Education

جدول  2مقدار  Betaها را گزارش میکند Beta .ها همان ضرایب استاندارد شده هستند .هرچه  Betaو  Tیزرگتر و سطح معنی داری ( Sigیا

کتر باشد ،بدین معنی است که متغیر مستقل (پیش بین) تأثیر شدیدتری بر متغیر وابسته دارد.
 )P valueکوچ 

یشود که بیشترین تأثیر متغیر درآمد با مقدار  0/ 625 ،Betaو مقدار  T 975 /81و سطح معنی داری
بنابراین مشاهده م 
 0/ 000بر روی متغیر وابسته یعنی غذا دارد .متغیرهای سن و سطح سواد وجنس در مراتب بعدی قرار دارن نیدب .د   
ترتیب مشخص میشود که در سطح شهر تبریز با افزایش درآمد مقدار  EFافراد نیز به تبع آن افزایش م ممییابددد و در
یشود.
نتیجه باعث افزایش مصرف و بار وارده بر طبیعت م 
تأثیر عوامل اجتماعی – اقتصادی و جمعیتی بر روی رد پای بوم شناختی حمل و نقل در تبریز
جدول ( :)3معنی داری اجتماعی – اقتصادی و جمعیتی بر روی رد پای بوم شناختی حمل و نقل در شهر تبریز
Sig.
(a)0/ 020

F
510 / 325

)ANOVA (a
Df
Mean Square
5
1/993
0/ 003

Sum of Squares
6/399

442

0/ 669

942

7/ 662

Model
Regression
Residual
Total

a Predictors: (Constant), Education, Gender, Marred or Single, Income, Age
b Dependent Variable: EF transportation Adjusted R Square: 0/861

یکند .به طور کلی اگر در این ج حطس لود   
جدول  ،3جدول  ANOVAاست که معنی داری کل مدل را مشخص م 
معنی داری  Fکوچکتر از  0/ 05باشد ،متغیرهای مستقل ،تغییرات متغیر وابسته را تبیین میکنند .بن هنوگنامه نیاربا   
یشود ،سطح معنی داری  0/ 020 ،Fشده است ،بدین ترتیب چو  حطس ن
که در جدول  3دیده م 

مم مممعن زا یراد ی

0/ 05

کتر شده است ،مدل معنی دار است.
ک وچ 
 Adjusted R squareنیز ضریب تعیینی است که تعدیل شده است .ضریب تعی نازیم هدنهد ناشن نی      تأثثیر متغیر

وابسته است .در اینجا  Adjusted R squareبرابر  0/1 86شده اس راپ ینعی .ت ا یعامتجا لقتسم ریغتم یاهرتم        –
اقتصادی و جمعیتی تبریز (سن ،جنس ،سطح درآمد ،وضعیت تأهل و تجرد و س اوس حط دد ددد) ب مه یور ر     % 86 /1از
یکنند و تأثیر بسزایی در آن دارند.
واریانس (تغییرات) متغیر وابسته حمل و نقل را تبیین م 
جدول ( :)4ضرایب و معنی داری کلیه متغیرهای اجتماعی – اقتصادی و جمعیتی بر رد پای بوم شناختی حمل و نقل
SIG.

T

)Coefficients (a
Standardized Coefficients
Beta

Unstandardized Coefficients
B
Std.Error
0/ 918
0/ 013

0/ 000

68 / 712

0/ 000

4/ 819

0/ 428

0/ 015

0/ 074

0/ 000

- 12 / 419

-0/ 431

0/ 014

-0/071

0/ 926

0/ 008

0/ 182

0/942

-1/ 155

-0/340

0/ 014

-0/ 016

0/ 655

-0/744

-0/140

0/ 015

0/ 000

22 /143

a Dependent Variable: EF transportation

-0/ 007

Model
)(Constant
Age
Gender
Income
or

Marred
Single
Education

بررسی تأثیر عوامل اجتماعی -اقتصادی711 ...

در جدول  4هرچه  Betaو  Tبزرگتر و سطح معنی داری کوچکتر باشد؛ بدین معنی است که متغیرهای مستقل تأثیر
بیشتری بر متغیر وابسته (حمل و نقل) دارند .بنابراین دیده میشود که بیشترین تأثیر را متغیر درآمد ب رادقم ا    ،Beta
 0/ 926و مقدار  143/ 22 ،Tو سطح معنی داری  0/ 000بر روی متغیر وابسته دارد .متغیرهای سن و ج بتارم رد سن   
رد لقن

بعدی این تأثیر قرار دارند .در این مقوله مشاهده میشود درآمد تاثیری انکارناپذیر ب و لمح ر

    

رهش حطس

تبریز دارد و افراد با افزایش درآمد خود متمایل به استفاده از خودروهای شخصی هستند ودر مراتب بعدی آن سن و
جنس قراردارند.

 تأثیر عوامل اجتماعی – اقتصادی و جمعیتی بر روی رد پای بوم شناختی مسکن در شهر تبریزجدول  :5معنی داری عوامل اجتماعی – اقتصادی و جمعیتی بر روی رد پای بوم شناختی مسکن در شهر تبریز
Sig.
(a)0/ 010

F
716 / 123

)ANOVA (b

Mean Square
01/ 383
0/ 014

Sum of Squares
51 / 916

Df
5

Model
Regression

442

3/ 538

Residual

942

55 /454

Total

a Predicators: (Constant), Education, Gender, Marred or Single, Income, Age
b Dependent Variable: EF shelter
Adjusted R Square: 0/835

جدول  ،5معنی داری کل مدل را مشخص میکند .به طور کلی اگر در این جدول سطح معنی داری آماره  Fکو کچ
(کمتر از  )0/ 05متغیرهای مستقل به خوبی میتوانند تغییرات متغیر وابسته را تبیین کنند .در صورتی ک رادقم نیا ه    
بزرگتر از  0/ 05باشد ،متغیرهای مستقل ،تغییرات متغیر وابسته را تبیین نمیکند .بدین ترتیب بر اساس جدول  5دیده
میشود که مقدار  Fبرابر  716 / 123با س یراد ینعم حط   

 0/ 010اس راد ینعم حطس نوچ نیاربانب ،ت ی زا   

  

0/ 05

کتر شده است ،مدل معنی دار است.
ک وچ 
یشودد .در این
م مم 

 Adjusted R Squareنیز میزانی از واریانس متغیر وابسته است که توسط متغیرهای مستقل تبی نی
جدول  Adjusted R Squareبرابر  0/ 835شده است .بدین ترتیب پارامترهای متغیر مستقل اجتم یعا
جمعیتی در شهر تبریز (سن ،جنس ،سطح درآمد ،وض تیع

– اقتص و یدا

تأهللل و تج اوس حطس و در ددد دددد) ب مه یور ر     % 83 /5از

یکنند.
تغییرات متغیر وابسته حمل و نقل را تبیین م 
جدول  :6ضرایب و معنی داری کلیه متغیرهای اجتماعی – اقتصادی و جمعیتی بر رد پای بوم شناختی مسکن
SIG.

)Coefficient (a

T
Beta

Standardized
Coefficients

Unstandardized Coefficients

Std.Error
0/130

B
1/ 664

0/ 000

54 /441

0/ 000

4/ 974

0/ 378

0/ 035

0/ 175

0/ 000

-8/ 775

-0/ 260

0/ 032

-0/ 277

0/ 000

16 / 972

0/ 602

0/ 019

0/ 317

0/ 006

0/341

0/ 005

0/130

0/ 004

0/ 007

2/ 717

0/512

0/ 034

0/ 093

a Dependent Variable: EF shelter

Model
)(Constant
Age
Gender
Income
Marred or Single
Education

جدول  6که مقدار  Betaها را گزارش میکند ،نشان میدهد که بیشترین تأثیر ،متغیر درآمد ب رادقم ا     0/ 602 ،Betaو
مقدار  972 / 16 ،Tو سطح معنی داری  0/ 000بر روی متغیر وابسته یعن تیعضو یاهریغتم .دراد نکسم ی     
تجرد ،سن ،سطح سواد و جنس در مراتب بعدی قرار دارند.

لو
تأهل ل
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با تحلیل آماری این مقوله نیز ما شاهد آن هستیم که سطح درآمدی افراد تأثیر زی رب یدا     EFخان نینچمه و دراد ه   
افراد متأهل دارای سرانه بیشتری در امر مالکیت خانه دارند ،همچنین رابطه مسکن با سن و سطح سواد نی میقتسم ز   
یباشد.
م

 تأثیر عوامل اجتماعی – اقتصادی و جمعیتی بر روی رد پای بوم شناختی کاال در شهر تبریزجدول  :7معنی داری عوامل اجتماعی – اقتصادی و جمعیتی بر روی رد پای بوم شناختی کاال
Sig.
(a)0/ 009

F
408 /841

)ANOVA (b

Mean Square
1/ 223
0/ 003

df
5

Sum of Squares
6/ 115

442

0/1 73

942

6/648

Model
Regression
Residual
Total

a Predictors: (Constant), Education, Gender, Marred or Single, Income, Age
b Dependent Variable: EF good
Adjusted R Square: 0/851

بر اساس جدول  ،ANOVAدیده میشود که مقدار  Fبرابر  408 /841ب یراد ینعم حطس ا    

 0/ 009ش زا ،تسا هد   

آنجایی که سطح معنی داری از  0/ 05کوچکتر شده است مدل معنی دار اس ریغتم یاهرتماراپ لودج نیا رد .ت      

مستقل اجتماعی – اقتصادی و جمعیتی شهر تبریز (سن ،جنس ،سطح درآمد ،وضعیت تأهل و تجرد و سطح سواد د)
یکنند.
بر روی هم  % 85 /1از واریانس (تغییرات) متغیر وابسته غذا را در شهر تبریز تبیین م 
جدول  :8ضرایب و معنی داری کلیه عوامل اجتماعی – اقتصادی و جمعیتی بر روی رد پای بوم شناختی کاال
SIG.

T

0/ 000

-5/ 965

)Coefficients (a

Standardized Coefficients
Beta

0/ 534

0/ 622

0/ 016

0/ 010

0/100

-3/ 417

-0/ 131

0/ 014

0/ 000

8/ 896

0/ 408

0/ 008

0/ 076

0/ 000

-7/ 200

-0/ 297

0/ 014

-0/ 102

0/ 832

0/ 015

0/ 126

0/ 000

8/ 28 1

0/160

Unstandardized Coefficients
B
Std.Error
-0/ 083
0/ 014
-0/940

a Dependent Variable: EF good

Model
)(Constant
Age
Gender
Income
Marred or Single
Education

جدول  8نشان میدهد که بیشترین تأثیر ،متغیر سطح سواد با مق راد  0/ 832 ،Betaو مق راد  28 1/8،Tو س ینعم حط   
داری  0/ 000بر روی متغیر وابسته یعنی مسکن دارد .متغیرهای درآمد ،جنس و وض تیع

ل و تج بتارم رد در   
تأهل ل

بعدی قرار دارند .بنابراین در مرحله اول مشخص شد که پارامترهای متغی یعامتجا ر    – اقتص یتیعمج و یدا    تأثثیر
معنی داری بر اجزا  EFدر شهر تبریز دارند.
مرحله دوم:

 -تأثیر عوامل اجتماعی – اقتصادی و جمعیتی بر کلیه متغیرهای وابسته در شهر تبریز

در این مرحله با ترکیب کلیه متغیرهای وابسته به هم و تبدیل شدن به یک متغیر ،تأثیر عوامل اجتماعی – اقتصادی و
یکنیم.
جمعیتی را بر روی آن سنجیده و فرضیه اول را از این طرریق نیز بررسی م 
جدول  :9معنی داری عوامل اجتماعی – اقتصادی و جمعیتی بر روی رد پای بوم شناختی EF
Sig.
(a)0/ 010

F
879 / 266

)ANOVA (b

Mean Square
0/842
0/ 000

Df
5

Sum of Squares
1/142

442

0/ 069

942

1/903

Model
Regression
Residual
Total

a Predictors: (Constant), Education, Gender, Marred or Single, Income, Age
b Dependent Variable: Ecological Footprint Adjusted R Square: 0/847

بررسی تأثیر عوامل اجتماعی -اقتصادی119 ...

یکند .سطح معنی داری  0/ 010شده اس رت نیدب ،ت ت نوچ بی
جدول  ،9معنی داری کل مدل را مشخص م 
کتر شده است ،مدل معنی دار است.
معنی داری از  0/ 05کوچ 

– اقتص و یدا

بر اساس این جدول  Adjusted R Squareبرابر  0/748شده است .یعنی پارامترهای متغیر اجتم یعا
جمعیتی در شهر تبریز (سن ،جنس ،سطح درآمد ،وض تیع

حطس

    

ل و تج اوس حطس و در ددد دددد) ب مه یور ر     % 84 /7از
تأهل ل

یکنند.
واریانس متغیر وابسته را تبیین م 
جدول  :01ضرایب و معنی داری کلیه متغیرهای اجتماعی – اقتصادی و جمعیتی بر رد پای بوم شناختی EF
SIG.
0/ 000
0/ 000

T

Standardized
Coefficients
Beta

162 / 087
4/ 36 3

)Coefficients (a

Unstandardized Coefficients

Std.Error
0/ 004

B
0/ 695

0/ 299

0/ 005

0/120

0/ 000

-01/ 704

-0/ 288

0/ 004

-0/740

0/ 000

23 / 699

0/ 763

0/ 003

0/ 062

0/100

-1/ 555

-0/540

0/ 004

-0/ 007

0/ 008

2/ 678

0/ 192

0/ 005

0/ 013

Model
)(Constant
Age
Gender
Income
Marred or Single
Education

a Dependent Variable: Ecological Footprint

یشود که بیشترین تأثیر متغیر سطح درآمد با مقدار  0/ 763 Betaومق اد ررر  23 / 699 ،Tو
با توجه به جدول  01مشاهده م 
سطح معنی داری  0/ 000بر روی متغیر وابسته  0یعنی رد پای بوم ش نیاربانب دراد ) هتسباو یاهریغتم هیلک یتخان      
همان طور که در مرحله اول نیز پارامتر درآمد تأثیر زیادی بر شاخص  EFدر سطح شهر تبریز داشت در این مرحله
نیز کام ًالًال مشخص میشود که این تاثیرگذاری بدون هیچ گونه تردیدی وجود دارد .متغیرهای سن ،ج تیعضو ،سن   
یشودد :و
تأهل و تجرد و سطح سواد در مراتب بعدی قرار دارند .بنابراین مسئله تحقیق ما در هر دو مرحله تأییددد م مم 
عوامل اجتماعی – اقتصادی و جمعیتی تأثیر تعیین کنندهای بر روی  EFافراد در شهر تبریز دارند.

با توسعه سریع شهرها و تمرکز فعالیتهای اقتصادی در مراکز ش دیاپ هعسوت ثحبم ،یره ا هش ر ر رد و داجیا ی

  

جنبشهای زیست محیطی توجه بیشتری به توسعه پایدار شهری مناطق شهری شد .تحقیق حاض  زیربت رهش رد ر و

تحلیلهای آماری و رگرسیونی منعکس شده در ج ود لللهاای  1تاا  8نش راپ هک داد نا ا متجا ریغتم یاهرتم ا یع       –
اقتصادی و جمعیتی در شهر تبریز تأثیر معنی داری بر اجزا چهارگانه EFیعنی غذا ،حمل و نقل ،مسکن و کاال دارند.

مفهوم این تأثیر آن است که با افزایش پارامترهای متغیر اجتماعی – اقتصادی و جمعیتی (سن ،جنس ،تأهل ،سو و دا

درآمد) شاخص  EFافراد نیز افزایش مییابد ،که این مهم با تحلیلهای جمعی متغیرهای وابسته در ج ود لللهاای  9و
 01تحکیم یافته است.
پیشنهادها
 .1بنابراین اوضاع و احوال اقتصادی ،اجتماعی از یک طرف و مسائل زیست محیطی و اکولو رگید فرط زا یکیژ    
یکند که توسعه پایدار در سرلوحه سیستم مدیریتی شهر تبریز قرار گیرد
ایجاب م 
 .2باید توجه جدی به سیستم حمل و نقل عمومی در سطح شهر تبریز شود
یباشد
 .3رسیدگی کارشناسانه به مسائل مربوط به مسکن ضروری م 
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ط زیس هقطنم نیا رد ت    
 .4همچنین ایجاد و توسعه محیطهای کشت صنعتی و گلخانهای و کاهش فش یحم رب را ططط ططط
مدنظر مدیران شهری قرار گیرد.
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