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 یور رب یداصتقا -یعامتجا لماوع ریثأت یسررب
 EF صخاش زا هدافتسا اب زیربت رهش رادیاپ هعسوت

 یلغوااباب هتشرف
 ناریا ،دنرم ،یمالسا دازآ هاگشناد ،دنرم دحاو ،یرهش یزیر همانرب و ایفارغج یارتکد یوجشناد

 1یوسومدیعسریم
 ناریا ،زیربت ،یمالسا دازآ هاگشناد ،زیربت دحاو ،یزاسرهش و یرامعم هورگ رایداتسا

 یناطلس اضریلع
 ناریا ،زیربت ،یرادرهش یدربراک یملع هاگشناد سییر ،زیربت دحاو ،یزاسرهش و یرامعم هورگ رایداتسا

 91/51/1390 :شریذپ وردص خیرات 45/31/3390 :تفایرد خیرات

 هدیکچ
       ههب هدهنیآ و ینوهنک لهسن یارهب یهنیمز عبانم زا توافح موادت نم  یررش یعامتجا ،یداصتتا هعسوت هب یررش رادیاپ هعسوت مورفم
   نهیا رد تدهه .دراد تلالد هعسوت یاه  رط یحنهامهو یعیبط یاه متسیس تیفرو دح رد یعیبط عبانم زا یرادرب هررب نتخاس ددجم
     تیعه و دوهبرب یارهب تادارنهشیپ  ههئارا  و یتخانهش موب یاپ در  ازجا رب یتیعمج و یداصتتا -یعامتجا لماوع ریثأت یسررب شهوژپ
 . دوهش یم زیربت ررش یتیریدم متسیس هحولرس رد رادیاپ هعسوت ثحبم نتفرگ رارت ثعاب  و وم نیمه هک تسا یعامتجا و یداصتتا
      هدهش هدافتهسا یفداهصت یروآ عهمج شور زا همانهشسرپ لیمکت یارب .دنتسه زیربت ررش نانکاس زا رفن 051 هعلا م نیا یرامآ هعماج
   ود یهط یراهمآ ی اهه هداد    لهیلحت ههب هرهیغتم دنا ینویسرگر لیلحت و SPSS طیحم رد یرامآ لیلحت زا هدافتسا اب تیارن رد .تسا
 رد یتیعمج و یداصتتا - یعامتجا ریغتم یاهرتماراپ هک داد ناشن 3 ات 2 یاه لودج رد تسا هدش هتخادرپ همانشسرپ زا هدمآرب هلحرم
    اهب ههک تهسا نآ ری ثأهت     نهیا موهرفم .دهنراد الاهک و نکسم ،لقن و لمح ،اذغ ینعی EF هناگرارا ازجا رب یراد ینعم ریثأت زیربت ررش
 ، دهبای یم شیازفا زین دارفا EF صخاش (دمآرد و داوس ،لهأت ،تنج ،نس) یتیعمج و یداصتتا – یعامتجا ریغتم یاهرتماراپ شیازفا
  ههک  دههد ی هم       ناهشن لهگاح  یاهتن .تهسا ههتفای میهکحت 02 و 3 ی اهه  لودهج   رد هتهسباو یاههریغتم یعمج یاه لیلحت اب مرم نیا هک
 .دنراد ریثأت زیربت ررش رد EF  ازجا رب %03 دودح ،لقتسم ریغتم یاهرتماراپ
 
 یتخانش موب یاپدر ،ینویسرگر لیلحت ،رادیاپ هعسوت ،یرهش یرادیاپ ،زیربت :یدیلک ناگژاو
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 همدقم
     یولیحم توسیز یاهبیوسآ شیادویپ لابند هب زین و نآ عبانم یجیردت نتفر لیلحت و نیمز یور رب تیعمج شیازفا اب
 یاهرالخا هک دوب (یلیحم تسیز لئاسم نتفرگ رظن رد نودب) یداصتقا هیور یب دشر هب اجبان هجوت زا یشان ددعتم
  هوجو ار نآ  ناووت یم هک دیدرگ حرلم یرادیاپ  ان هب یدیدج  وهفم عوضوم نیا لابندب .دش هداد هلبار نیا رد یدج
  ار یوتمیق ره هب هعسوت و درک یم داقتنا یداصتقا دشر هوحن هب ادتبا رد رادیاپ هعسوت .درک دادملق رادیاپ هعسوت یفصو
     هوهد طوساوا رد راوب نیولوا یارب رادیاپ هعسوت حاللصا دربراک .(11 :9390 ،یتجح ،هدازرلضم) تسناد یمن  وللم
     یزاوس هداویپ یاروب بوسانم  یاوه نیزگی اوج زا یکی ناونع هب و دوش یم هداد تبسن 0" دراو ارابراب " مناخ هب 1130
  دووبهب ،یصوصخ و یتلود یراذگ هیامرس ،لاغتشا نینچمه داصتقا و عامتجا ،تسیز طیحم رد رادیاپ هعسوت یامازلا
    رد یداوینب روییغت هعوسوت (5 :4390      ،ناراوکمه و یراوختفا نیدولا نوکر) دوش حرلم یداصتقا عفانم و اه تخاسریز
   ،یوگنهرف هعوسوت نودب رادیاپ یداصتقا هعسوت .دوش یم  وسحم هعماج ره یگنهرف و یعامتجا ،یداصتقا یاهریغتم
      هوب یوملع و یوقلنم شروگن نودوب زین یسایس و یگنهرف ،یعامتجا هعسوت و تسین ریذپ ناکما یسایس و یعامتجا
 (9390:41 ،ناراکمه و یدابآ یگنز) درب دهاوخن ییاج هب هار ،یدم دنلب رد یداصتقا هعسوت هلئسم
  نویا رد  دوعب  نیروتزیگنارب شلا  هک – یرهش رادیاپ هعسوت یتیعمج و یداصتقا -یعامتجا داعبا شهو پ نیا فده
  صخاوش زا هدافتسا و قیقحت شور نیا .تسا نداد رارق رظندم یتخانش یاپدر صخاش زا هدافتسا اب ار – تسا اتسار
  صخاوش  نویا . درویگ ی وم  راروق  هدافتوسا  درووم یلحم و یلم حولس رد اهروشک رتشیب رد هزورما یتخانش  وب یاپدر
 زا . درویگ  راروق  هدافتوسا  درووم  زوین داصتقا رد عبانم بسانم یریگراک هب رد و تیریدم ،یبایزرا رد دناوت یم ،نینچمه
 و الاک فرصم یوگلا رد ،یدرف رادیاپ یگدنز یاه هویش یوج و تسج و یسررب یارب ،یتخانش  وب یاپ در صخاش
 ،یتخانش  وب یاپ در درکیور .دوش یم هدافتسا زین یحاون و قطانم ،یتعنص یاه شخب ،اه نامزاس تیریدم رد ،یامدخ
  عوماوج  رادویاپ  هعوسوت دنیآرف رد یدیلک لماوع ناونع هب ار اهنآ دربراک نازیم و عبانم هرابود یریگراب  وهفم دناوت یم
   درووم یتخانوش  وب یاپ در ءازجا رب ار یتیعمج و یداصتقا -یعامتجا لماوع ریثأت شهو پ نیا رد .دهد هئارا یناسنا
  هوک  دوهد ی وم ناشن لصاح جیاتن ینویسرگر لیلحت و spss و یرامآ یاه شور زا هدافتسا اب .تسا هتفرگ رارق یبایزرا
 .دنراد ریثأت زیربت رهش رد EF ءازجا رب %41 دودح ،لقتسم ریغتم یاهرتماراپ
 هنیشیپ
 ود .(Rees, 1992 ) توفرگ  یرووص  سویر   اویلیو طسوت ،یتخانش  وب یاپ در صوصخ رد هدش پا  بللم نیلوا
 ,Wackernagel)  دویدرگ  هوئارا نآ یابساحم تهج ییاه هار و دیدرگ لیمکت لگانرکاو طسوت  وهفم نیا زا دعب لاس

  تویفرظ  یاروب هبساحم شور کی ناونع هب یملع عماجم رد و هدش هداد طسب درف ود نیمه طسوت اهدعب و (2002:2
 ار نیمز هرایس دوخ هعلالم رد هک تسا WWF طسوت (5115) هدنز هرایس شرازگ یناهج حلس رد .دیدرگ حرلم درب
     هوب ار ناوهج یاهرووشک یتوسیز تیفرظ و EF رادقم و (Ryu,H.C. 2005:18) هدرک یدنب میسقت اهروشک ساسا رب
  یوعیبط طیحم هب تبسن یسایس و یمومع یاه یهاگآ شیازفا رد یتخانش  وب یاپدر جیاتن .دهد یم هئارا عبانم کیکفت
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  زا هونومن 35 (9015) 0 هوکوف (Vankooten& Bulte, Herenden,2015 ) .توسا دیفم ،دتفا یم قافتا ناسنا طسوت هک
   زا شیوب یتوسیز یاضف هب هک دهد یم ناشن قیقحت یاه هتفای .تسا هدرک یسررب ار کیتلاب یاپورا یاهرهش نیرتگرزب
  یاوه  تویلاعف یلیحم دنیآرب 9015 لاس رد رکراپ یلم حلس رد .تسا زاین دروم اهرهش نیا ییاضف یحاون ربارب 115
  روباربود  ًااوبیرقت   نوپاژ رووشک یتخانش  وب یاپدر هک تسا هدیسر هجیتن نیا هب و تسا هدرک یسررب ار نپاژ یداصتقا
  وب یاپدر یسررب هب یا هلاقم رد یبیبح ثرمویک .(Parker, 2013:113) تسا 1330 ههد طساوا رد نآ یناهج طسوتم
  هوجیتن نیا هب و هتخادرپ هیمورا رهش رد رادیاپ لقن و لمح یزیر همانرب روظنم هب یرهش لقن و لمح لیاسو یتخانش
       و سووب یونیم هوب طووبرم هویمورا رهوش یلقن و لمح متسیس رد یتخانش  وب یاپدر نازیم نیرتشیب هک تسا هدیسر
 یاه هبتر رد سوب ینیم زا دعب زین اه یسکات و یصخش یاهوردوخ هتبلا ودشاب یم تلکیسروتوم هب زین رادقم نیرتمک
 (500 :5390 ،یبیبح) .دنتفرگ رارق یتخانش  وب یاپدر هنیمز رد  وس و  ود
 قیقحت هلاسم
   ،اذوغ یونعی EF  هوناگراه   ازوجا رب یراد ینعم ریثأت زیربت رهش رد یتیعمج و یداصتقا – یعامتجا ریغتم یاهرتماراپ
 .دنراد الاک و نکسم ،لقن و لمح
 یرظن ینابم
    یرویگ هزادونا یاروب یددعتم یفیک و یمک یاه لدم نادنمشناد ،یللملا نیب حلس رد رادیاپ هعسوت  وهفم شرتسگ اب
 و دشاب یم (EF) یتخانش  وب یاپ در شور ،مهم یمک یاه لدم زا یکی .دنا هدومن هئارا اهرهش و عماوج رادیاپ هعسوت
   رد اهرووشک رتوشیب رد هزورما صخاش نیا .تفرگ رارق شریذپ دروم رادیاپ هعسوت صخاش کی ناونع هب تعرس هب
 یریگراک هب رد و تیریدم یبایزرا رد دناوت یم نینچمه صخاش نیا .دریگ یم رارق هدافتسا دروم یلحم و یلم حولس
 .دریگ رارق هدافتسا دروم زین داصتقا رد عبانم بسانم
  زویربت رهش نانکاس زا یرفن 125 یا هنومن روظنم نیدب .تسا هتفرگ  اجنا یلیلحت – یفیصوت شور اب رضاح شهو پ
     اوب تویاهن رد .توسا هدوش هدافتسا یفداصت یروآ عمج شور زا همانشسرپ لیمکت یارب .دنا هتفرگ رارق شسرپ دروم
    هولحرم ود یوط یراومآ یاه هداد لیلحت هب هریغتم دن  ینویسرگر لیلحت و SPSS طیحم رد یرامآ لیلحت زا هدافتسا
 .مینک یم یسررب ار دوخ یایضرف هلحرم ره رد و تسا هدش هتخادرپ همانشسرپ زا هدمآرب
 ییایفارغج ورملق
  یتعوسو اب رهش نیا (295 :4390 ،یربنق) .دشاب یم  رغ لامش رهش نیرتگرزب و ناریا رهش نالک تفه زا یکی زیربت
   تویعمجرپ رهوش نیمجنپ رفن 1334340 اب ربارب یتیعمج اب و ،(440 :5390 ،ناراکمهو یرومیت) راتکه 1140 دودح

19ییایفارغج ضرع نیب رد زیربت رهش .(2390 ،ناریا رامآ زکرم) دوش یم  وسحم ناریا
°
  لووط و "59�0°38ات "52�7

 .(41 :5390 ،ناراکمه و یربنق) تسا هدش عقاو "54�22°46ات "13�13°46ییایفارغج
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 < www. Ostan – as. gov.ir>) ،یقرش ناجیابرذآ یرادناتسا تیاس) یقرش ناجیابرذآ ناتسا -1 هشقن

 :دنتسه ریز بیترت هب دنا هتفرگ رارق یسررب دروم هک یا هتسباو و لقتسم یاهریغتم
 یتیعمج و یعامتجا – یداصتقا لقتسم ریغتم (فلا
  دراد داروفا EF  یور روب یا هدننک نییعت ریثأت و تسا راکشآ دارفا نایم یعامتجا راتفر رد یا هدرتسگ روط هب ریغتم نیا

(Mears and Ellison, 2000). دشاب یم ریز بیترت هب لقتسم رییغتم نیا یاهرتماراپ: 
   اوختنا رد یدایز یوافت ًاالومعم ناوج دارفا لابم یارب .تسا هتسباو نس هب فرصم یوگلا یعیبط روط هب :نس -0
 .دنراد رت نسم دارفا اب هسیاقم رد ندرک دیرخ و یترفاسم یاهوگلا ،هناخ
  هوک  دوهد ی وم ناشن یاعلالم زا یخرب .دنا هدش دراو راک یورین هب یهجوت لباق روط هب نانز 1130 ههد زا :سنج -5
 .(Ross and Dunning, 1997) تسا نادرم زا رتمک ینامز مه و یا هلصاف رظن زا مه راک لحم هب نانز یرفاسم

  هناروس نیاربانب ،دنراد درجم دارفا اب هسیاقم رد یرتشیب (یمیسقت) یکارتشا عبانم لهأتم دارفا :درجت و لهأت حلس -9
 .دشاب درجم دارفا زا رتمک تسا نکمم لهأتم دارفا یگدنز رد لقن و لمح و هناخ ،اهالاک فرصم
 یرایسب یلصا لیلد رقف و یداوس یب هک تسا هتفرگ رارق شریذپ دروم هدرتسگ روط هب عوضوم نیا :داوس حلس -4
  ود نویا هک دنک یم نایب «یداوسیب و لهج» ناونع اب دوخ هلاقم رد (4330) روآ .تسا ناهج یکیژولوکا یاه بیسآ زا
      رد روظن دویدجت هوب زاوین یکیژوولوکا ی اوه نارحب لح یارب ضوع رد .دنتسین یلیحم یاه نارحب یلصا لماع ،هلوقم
   توسا هدوش اعدا زین یسررب کی رد .(Wolfe, 2001) دراد دوخ و «حولس همه رد شزومآ فادها ودنیآرف ،اه شور»
 شزومآ ،دایز ندش نیشنرهش رد وجتسج لباق فرصم و دیلوت یاهدنیآرف هجیتن یعیبط طیحم یلصا لکشم ًااساسا هک
  اوه هاگشناد هک تسا هدش یعدم یتح (1330) 0ردیانشا .(Rees, 2003) تسا هتفای هعسوت یاهروشک رد دایز دمآرد و
        یاروییغت رد داووس و شزوومآ حلوس بویترت نیدوب .دنتوسه رادیاپان یاهراتفر و اه شور یارب یمهم عبنم اه جلاک و
       ووب یاوپ در هوک توسا هداد شرازوگ WWF ،5115   لاوس رد یوللملا نیب حلس رد .دوب دهاوخ رثؤم یدرف فرصم
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  روبارب 9  زا شیوب و مک دمآرد اب یاهروشک ربارب 3 زا شیب نیگنایم روط هب الاب دمآرد اب یاهروشک رد درف ره یتخانش
 .تسا هدوب نیمز هرک یتسیز تیفرظ
 .دبای یم شیازفا EF1/9% ،دمآرد یدصرد 10 شیازفا اب هک دنا هدرک هدهاشم (0115) یرام و نزنل :دمآرد حلس -2
     ،یژرونا فروصم رتالاوب یوصخش دمآرد اب دارفا هک تسا هداد شرازگ (5115) 0زمایلیو ،یدرف حلس رد دوجو نیا اب
    دومآرد هوک ینایوجوشناد  دونا  هوتفایرد (2115) 5 یدوروب و یر ًااریخا .دنراد دارفا رگید هب تبسن یرتشیب یالاک و اضف
  هوب تب      وسن یامدوخ و الاوک و هوناخ ،لوقنو لومح رد  ًااوصوصخم  یرتوشیب رایسب EF هنارس دنراد یرتالاب یگداوناخ
 .دننک یم یگدنز یرتمک ًااتبسن دمآرد اب هداوناخ کی رد هک دنراد ینایوجشناد
      الاوک و هوناخ ،لوقن و لومح ،اذوغ لماش EF ازجا شهو پ نیا رد :(هتسباو یاهریغتم) یتخانش  وب یاپ در ازجا ( 
 .دشاب یم
 یشهوژپ یاهدرواتسد و یریگ هجیتن

  هوتخادرپ  اوه هداد   زا ینویوسرگر لویلحت و SPSS طیحم رد یرامآ نومزآ زا هدافتسا اب اه هداد لیلحت رضاح قیقحت رد
     هولحرم ود یوط ،ینویوسرگر لویلحت طسوت یایضرف دییأت ای در یتسرد و اه هداد تحص زا نانیمطا یارب .تسا هدش
 .مینک یم یبایزرا ار دوخ یایضرف هلحرم ره رد و شزادرپ و لیلحت هریغتم دن  نویسرگر اب ار اه هداد
 :لوا هلحرم

 زیربت رهش رد اذغ یتخانش موب یاپ در یور رب یتیعمج و یداصتقا – یعامتجا لماوع ریثأت -
 زیربت رهش رد اذغ یتخانش موب یاپ در یور رب یتیعمج و یداصتقا – یعامتجا لماوع یراد ینعم (1) لودج

ANOVA (b) 
.Sig F Mean Square Df Sum of Squares Model 
11/1(a) 102/991 312/1 2 931/54 Regression 

  101/1 445 002/5 Residual 

   345 414/24 Total 

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

 F  هراومآ یراد ینعم حلس لودج نیا رد رگا یلک روط هب .دنک یم صخشم ار لدم لک یراد ینعم ANOVA لودج
  هوک یتروص رد .دننک یم نییبت ار هتسباو ریغتم یارییغت یبوخ هب لقتسم یاهریغتم هاگنآ (21/1 زا رتمک) دشاب ک وک
 هک هنوگنامه نیاربانب .دنک یمن نییبت ار هتسباو ریغتم یارییغت ،لقتسم یاهریغتم هاگنآ ،دشاب 21/1 زا رتگرزب رادقم نیا
   حلوس نوو  بیترت نیدب ،تسا هدش 111/1 یراد ینعم حلس اب 102/991 ربارب F رادقم ،دوش یم هدید 0 لودج رد
 .تسا راد ینعم لدم ،تسا هدش رت ک وک 21/1 زا یراد ینعم

Adjusted R Square سناویراو زا یونازیم هدونهد ناشن نییعت بیرض .تسا هدش لیدعت هک تسا ینییعت بیرض زین    
  هدوش 441/1 ربارب Adjusted R Square لودج نیا رد .دوش یم نییبت لقتسم یاهریغتم طسوت هک تسا هتسباو ریغتم
  ،دومآرد حلس ،سنج ،نس) زیربت رهش حلس رد یتیعمج و یداصتقا – یعامتجا لقتسم ریغتم یاهرتماراپ ینعی .تسا
 .دننک یم نییبت ار اذغ هتسباو ریغتم (یارییغت) سنایراو زا %4/41 مه یور رب (داوس حلس و درجت و لهأت تیعضو

 

                                                                                                                                                                
 8. Williams 
 9. Ryu and Brody 



 1397 ناتسبات ،موس هرامش ،متشه لاس ،(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 177

 زیربت رهش رد اذغ یتخانش موب یاپ در رب یتیعمج و یداصتقا – یعامتجا یاهریغتم هیلک یراد ینعم و بیارض :(2) لودج
Coefficients(a) 

Sig. T Standardized Coefficients Unstandardized Coefficients Model 
Beta Std.Error B 

111/1 925/11  351/1 111/5 (Constant) 

511/1 390/9 555/1 191/1 931/1 Age 

151/1 149/5- 231/1- 151/1 531/1- Gender 

111/1 213/10 353/1 301/1 335/1 Income 

954/1 911/1 451/1 351/1 051/1 Marred or Single 

001/1 142/5 110/1 351/1 911/1 Education 

a Dependent Variable: EF food 
 ای Sig) یراد ینعم حلس و رتگرزی T و Beta ه ره .دنتسه هدش درادناتسا بیارض نامه اه Beta .دنک یم شرازگ ار اه Beta رادقم 5 لودج

P value) دراد هتسباو ریغتم رب یرتدیدش ریثأت (نیب شیپ) لقتسم ریغتم هک تسا ینعم نیدب ،دشاب رت ک وک. 
 یراد ینعم حلس و T 10/213 رادقم و Beta، 253/1 رادقم اب دمآرد ریغتم ریثأت نیرتشیب هک دوش یم هدهاشم نیاربانب
   نیدوب .دونراد رارق یدعب بتارم رد سنجو داوس حلس و نس یاهریغتم .دراد اذغ ینعی هتسباو ریغتم یور رب 111/1
 رد و  دوبای ی وم شیازفا نآ عبت هب زین دارفا EF رادقم دمآرد شیازفا اب زیربت رهش حلس رد هک دوش یم صخشم بیترت
 .دوش یم تعیبط رب هدراو راب و فرصم شیازفا ثعاب هجیتن
 زیربت رد لقن و لمح یتخانش موب یاپ در یور رب یتیعمج و یداصتقا – یعامتجا لماوع ریثأت

 زیربت رهش رد لقن و لمح یتخانش موب یاپ در یور رب یتیعمج و یداصتقا – یعامتجا یراد ینعم :(1) لودج
ANOVA (a) 

Sig. F Mean Square Df Sum of Squares Model 
151/1(a) 259/102 339/0 2 933/3 Regression 

  911/1 445 333/1 Residual 

   345 533/1 Total 

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

   حلوس لودوج نیا رد رگا یلک روط هب .دنک یم صخشم ار لدم لک یراد ینعم هک تسا ANOVA لودج ،9 لودج
   هونوگنامه نیارباونب .دننک یم نییبت ار هتسباو ریغتم یارییغت ،لقتسم یاهریغتم ،دشاب 21/1 زا رت ک وک F یراد ینعم
 21/1  زا یراد یونع  م حلوس نوو  بیترت نیدب ،تسا هدش F،151/1 یراد ینعم حلس ،دوش یم هدید 9 لودج رد هک
 .تسا راد ینعم لدم ،تسا هدش رت ک وک

Adjusted R square رویغتم ری ثأوت     نازویم هدونهد ناوشن نیویعت بیرض .تسا هدش لیدعت هک تسا ینییعت بیرض زین  
 –       یعاومتجا لقتوسم رویغتم یاوهرتماراپ یونعی .توسا هدش 031/1 ربارب Adjusted R square اجنیا رد .تسا هتسباو
 زا %0/31   موه یور روب (  داووس حلوس و درجت و لهأت تیعضو ،دمآرد حلس ،سنج ،نس) زیربت یتیعمج و یداصتقا
 .دنراد نآ رد ییازسب ریثأت و دننک یم نییبت ار لقن و لمح هتسباو ریغتم (یارییغت) سنایراو

 لقن و لمح یتخانش موب یاپ در رب یتیعمج و یداصتقا – یعامتجا یاهریغتم هیلک یراد ینعم و بیارض :(4) لودج
Coefficients (a) 

SIG. T Standardized Coefficients Unstandardized Coefficients Model 
Beta Std.Error B 

111/1 501/13  901/1 103/1 (Constant) 

111/1 301/4 154/1 201/1 411/1 Age 

111/1 304/50- 094/1- 401/1 110/1- Gender 

111/1 049/55 353/1 111/1 510/1 Income 

345/1 220/0- 941/1- 401/1 301/1- Marred or 
Single 

223/1 144/1- 041/1- 201/1 111/1- Education 

a Dependent Variable: EF transportation 
 



 177 ...یداصتقا -یعامتجا لماوع ریثأت یسررب

 ریثأت لقتسم یاهریغتم هک تسا ینعم نیدب ؛دشاب رتک وک یراد ینعم حلس و رت درزب T و Beta ه ره 4 لودج رد
 ،Beta   رادوقم اوب دمآرد ریغتم ار ریثأت نیرتشیب هک دوش یم هدید نیاربانب .دنراد (لقن و لمح) هتسباو ریغتم رب یرتشیب
   بوتارم رد سنوج و نس یاهریغتم .دراد هتسباو ریغتم یور رب 111/1 یراد ینعم حلس و T،55/049 رادقم و 353/1
      رهوش حلوس رد لوقن و لومح روب ریذپانراکنا یریثات دمآرد دوش یم هدهاشم هلوقم نیا رد .دنراد رارق ریثأت نیا یدعب
 و نس نآ یدعب بتارم ردو دنتسه یصخش یاهوردوخ زا هدافتسا هب لیامتم دوخ دمآرد شیازفا اب دارفا و دراد زیربت
 .دنرادرارق سنج
 زیربت رهش رد نکسم یتخانش موب یاپ در یور رب یتیعمج و یداصتقا – یعامتجا لماوع ریثأت -

 زیربت رهش رد نکسم یتخانش موب یاپ در یور رب یتیعمج و یداصتقا – یعامتجا لماوع یراد ینعم :5 لودج
ANOVA (b) 

Sig. F Mean Square Df Sum of Squares Model 
101/1(a) 950/301 919/10 2 303/02 Regression 

 
  401/1 445 192/9 Residual 

 
   345 424/22 Total 

a Predicators: (Constant), Education, Gender, Marred or Single, Income, Age 
b Dependent Variable: EF shelter 

Adjusted R Square: 0/835 

  کو وک F هرامآ یراد ینعم حلس لودج نیا رد رگا یلک روط هب .دنک یم صخشم ار لدم لک یراد ینعم ،2 لودج
    رادوقم نویا هوک یتروص رد .دننک نییبت ار هتسباو ریغتم یارییغت دنناوت یم یبوخ هب لقتسم یاهریغتم (21/1 زا رتمک)
 هدید 2 لودج ساسا رب بیترت نیدب .دنک یمن نییبت ار هتسباو ریغتم یارییغت ،لقتسم یاهریغتم ،دشاب 21/1 زا رتگرزب
 21/1      زا یراد یونعم حلوس نوو  نیارباونب ،توسا 101/1   یراد یونعم حلوس اب 950/301 ربارب F رادقم هک دوش یم
 .تسا راد ینعم لدم ،تسا هدش رت ک وک

Adjusted R Square نویا رد . دووش ی وم  نیویبت لقتسم یاهریغتم طسوت هک تسا هتسباو ریغتم سنایراو زا ینازیم زین  
  و یداوصتقا –  یعاومتجا لقتسم ریغتم یاهرتماراپ بیترت نیدب .تسا هدش 291/1 ربارب Adjusted R Square لودج
 زا %2/91   موه یور روب (   داووس حلوس و دروجت و  لوهأت  تیعوضو ،دمآرد حلس ،سنج ،نس) زیربت رهش رد یتیعمج
 .دننک یم نییبت ار لقن و لمح هتسباو ریغتم یارییغت

 نکسم یتخانش موب یاپ در رب یتیعمج و یداصتقا – یعامتجا یاهریغتم هیلک یراد ینعم و بیارض :6 لودج
Coefficient (a) 

SIG. T Standardized 
Coefficients 

Unstandardized Coefficients Model 

Beta Std.Error B 
111/1 440/42  091/1 433/0 (Constant) 

111/1 413/4 119/1 291/1 210/1 Age 

111/1 211/1- 135/1- 591/1 115/1- Gender 

111/1 513/30 513/1 301/1 109/1 Income 

311/1 940/1 211/1 091/1 411/1 Marred or Single 

111/1 101/5 205/1 491/1 931/1 Education 

a Dependent Variable: EF shelter 

 و Beta،513/1   رادوقم اوب دمآرد ریغتم ،ریثأت نیرتشیب هک دهد یم ناشن ،دنک یم شرازگ ار اه Beta رادقم هک 3 لودج
 و  لوهأت     تیعوضو یاوهریغتم .دراد نکوسم یونعی هتسباو ریغتم یور رب 111/1 یراد ینعم حلس و T،30/513 رادقم
 .دنراد رارق یدعب بتارم رد سنج و داوس حلس ،نس ،درجت
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   نیونچمه و دراد هوناخ EF   روب یداویز ریثأت دارفا یدمآرد حلس هک میتسه نآ دهاش ام زین هلوقم نیا یرامآ لیلحت اب
   میقتوسم زوین داوس حلس و نس اب نکسم هلبار نینچمه ،دنراد هناخ تیکلام رما رد یرتشیب هنارس یاراد لهأتم دارفا
 .دشاب یم
 زیربت رهش رد الاک یتخانش موب یاپ در یور رب یتیعمج و یداصتقا – یعامتجا لماوع ریثأت -

 الاک یتخانش موب یاپ در یور رب یتیعمج و یداصتقا – یعامتجا لماوع یراد ینعم :7 لودج

ANOVA (b) 
Sig. F Mean Square df Sum of Squares Model 
311/1(a) 140/114 955/0 2 200/3 Regression 

  911/1 445 091/1 Residual 

   345 341/3 Total 

a Predictors: (Constant), Education, Gender, Marred or Single, Income, Age 
b Dependent Variable: EF good 

Adjusted R Square: 0/851 

   زا ،توسا هدوش 311/1    یراد یونعم حلوس اوب 140/114  روبارب F رادقم هک دوش یم هدید ،ANOVA لودج ساسا رب
      رویغتم یاوهرتماراپ لودوج نویا رد .توسا راد ینعم لدم تسا هدش رت ک وک 21/1 زا یراد ینعم حلس هک ییاجنآ
 ( داووس حلس و درجت و لهأت تیعضو ،دمآرد حلس ،سنج ،نس) زیربت رهش یتیعمج و یداصتقا – یعامتجا لقتسم
 .دننک یم نییبت زیربت رهش رد ار اذغ هتسباو ریغتم (یارییغت) سنایراو زا %0/21 مه یور رب

 الاک یتخانش موب یاپ در یور رب یتیعمج و یداصتقا – یعامتجا لماوع هیلک یراد ینعم و بیارض :3 لودج

Coefficients (a) 
SIG. T Standardized Coefficients Unstandardized Coefficients Model 

Beta Std.Error B 
111/1 233/2-  401/1 911/1- (Constant) 

492/1 553/1 031/1 301/1 101/1 Age 

011/1 104/9- 090/1- 401/1 341/1- Gender 

111/1 331/1 114/1 111/1 311/1 Income 

111/1 115/1- 135/1- 401/1 510/1- Marred or Single 

111/1 150/1 591/1 201/1 350/1 Education 

a Dependent Variable: EF good 

   یونعم حلوس و T،1/150  رادوقم و Beta،591/1  رادوقم اب داوس حلس ریغتم ،ریثأت نیرتشیب هک دهد یم ناشن 1 لودج
   بوتارم رد دروجت و  لوهأت  تیعوضو و سنج ،دمآرد یاهریغتم .دراد نکسم ینعی هتسباو ریغتم یور رب 111/1 یراد
 ری ثأوت   یوتیعمج و یداوصتقا –   یعاومتجا رویغتم یاهرتماراپ هک دش صخشم لوا هلحرم رد نیاربانب .دنراد رارق یدعب
 .دنراد زیربت رهش رد EF ازجا رب یراد ینعم
 :مود هلحرم

 زیربت رهش رد هتسباو یاهریغتم هیلک رب یتیعمج و یداصتقا – یعامتجا لماوع ریثأت -

 و یداصتقا – یعامتجا لماوع ریثأت ،ریغتم کی هب ندش لیدبت و مه هب هتسباو یاهریغتم هیلک بیکرت اب هلحرم نیا رد
 .مینک یم یسررب زین قیررط نیا زا ار لوا هیضرف و هدیجنس نآ یور رب ار یتیعمج

 EF یتخانش موب یاپ در یور رب یتیعمج و یداصتقا – یعامتجا لماوع یراد ینعم :3 لودج

ANOVA (b) 
Sig. F Mean Square Df Sum of Squares Model 
101/1(a) 335/311 145/1 2 045/0 Regression 

  111/1 445 331/1 Residual 

   345 319/0 Total 

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



 377 ...یداصتقا -یعامتجا لماوع ریثأت یسررب

      حلوس نوو  بویترت نیدوب ،توسا هدش 101/1 یراد ینعم حلس .دنک یم صخشم ار لدم لک یراد ینعم ،3 لودج
 .تسا راد ینعم لدم ،تسا هدش رت ک وک 21/1 زا یراد ینعم
  و یداوصتقا –  یعاومتجا ریغتم یاهرتماراپ ینعی .تسا هدش 141/1 ربارب Adjusted R Square لودج نیا ساسا رب 
 زا %1/41   موه یور روب (   داووس حلوس و دروجت و  لوهأت  تیعوضو ،دمآرد حلس ،سنج ،نس) زیربت رهش رد یتیعمج
 .دننک یم نییبت ار هتسباو ریغتم سنایراو

 EF یتخانش موب یاپ در رب یتیعمج و یداصتقا – یعامتجا یاهریغتم هیلک یراد ینعم و بیارض :11 لودج

Coefficients (a) 
SIG. T Standardized 

Coefficients 
Unstandardized Coefficients Model 

Beta Std.Error B 
111/1 111/530  411/1 233/1 (Constant) 

111/1 399/4 335/1 211/1 051/1 Age 

111/1 411/10- 115/1- 411/1 141/1- Gender 

111/1 333/95 931/1 911/1 531/1 Income 

011/1 222/0- 241/1- 411/1 111/1- Marred or Single 

111/1 113/5 530/1 211/1 901/1 Education 

a Dependent Variable: Ecological Footprint 

 و T،333/95  رادوقمو Beta931/1 رادقم اب دمآرد حلس ریغتم ریثأت نیرتشیب هک دوش یم هدهاشم 10 لودج هب هجوت اب
      نیارباونب دراد ( هتوسباو یاوهریغتم هویلک یتخانوش  وب یاپ در ینعی 1 هتسباو ریغتم یور رب 111/1 یراد ینعم حلس
  هولحرم نیا رد تشاد زیربت رهش حلس رد EF صخاش رب یدایز ریثأت دمآرد رتماراپ زین لوا هلحرم رد هک روط نامه
   تیعوضو ،سنوج ،نس یاهریغتم .دراد دوجو یدیدرت هنوگ چیه نودب یراذگریثات نیا هک دوش یم صخشم ًاالماک زین
 و : دووش ی وم  دوییأت هلحرم ود ره رد ام قیقحت هلئسم نیاربانب .دنراد رارق یدعب بتارم رد داوس حلس و درجت و لهأت
 .دنراد زیربت رهش رد دارفا EF یور رب یا هدننک نییعت ریثأت یتیعمج و یداصتقا – یعامتجا لماوع
       رد و داوجیا یرهوش رادویاپ هعوسوت ثوحبم ،یرهوش زکارم رد یداصتقا یاه تیلاعف زکرمت و اهرهش عیرس هعسوت اب
    و زویربت رهوش رد روضاح قیقحت .دش یرهش قطانم یرهش رادیاپ هعسوت هب یرتشیب هجوت یلیحم تسیز یاه شبنج
 –      یعاومتجا رویغتم یاوهرتماراپ هوک داد ناوشن 1  اوت 0 ی اوه  لودوج رد هدش سکعنم ینویسرگر و یرامآ یاه لیلحت
 .دنراد الاک و نکسم ،لقن و لمح ،اذغ ینعی EF هناگراه  ازجا رب یراد ینعم ریثأت زیربت رهش رد یتیعمج و یداصتقا
  و داووس ،لهأت ،سنج ،نس) یتیعمج و یداصتقا – یعامتجا ریغتم یاهرتماراپ شیازفا اب هک تسا نآ ریثأت نیا  وهفم
 و 3 ی اوه  لودوج رد هتسباو یاهریغتم یعمج یاه لیلحت اب مهم نیا هک ،دبای یم شیازفا زین دارفا EF صخاش (دمآرد
 .تسا هتفای میکحت 10
 اهداهنشیپ
    روگید فروط زا یکیژوولوکا و یلیحم تسیز لئاسم و فرط کی زا یعامتجا ،یداصتقا لاوحا و عاضوا نیاربانب .0
 دریگ رارق زیربت رهش یتیریدم متسیس هحولرس رد رادیاپ هعسوت هک دنک یم  اجیا
 دوش زیربت رهش حلس رد یمومع لقن و لمح متسیس هب یدج هجوت دیاب .5
 دشاب یم یرورض نکسم هب طوبرم لئاسم هب هناسانشراک یگدیسر .9
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    هوقلنم نویا رد توسیز    طیوحم روب راوشف شهاک و یا هناخلگ و یتعنص تشک یاه طیحم هعسوت و داجیا نینچمه .4
 .دریگ رارق یرهش ناریدم رظندم
 عبانم
   اوب یرهوش ی اوه  کراوپ یناکم – ییاضف بسانت یبایزرا (5390) دا ندحا نسحم و ربکا ،ینامز یرغصا ،ییاتسور رویرهش ،هیضار ،یرومیت

 .19 هرامش ،مهد لاس ،ییایفارغج یاضف هلجم :(زیربت یرادرهش 5 هقلنم یا هلحم یاه کراپ :یدروم هعلالم) GIS زا هدافتسا
        :یرهوش لوقن و لومح لیاوسو یتخانوش  ووب یاوپاج یبایزرا (5390) دماحدمحم ،یدبع و :نامرآ ، وج هکاک یمیحر :ثرمویک ،یبیبح

     همانلوصف :اوضف ییاویفارغج شیاومآ هلجم ،هیمورا رهش یدروم هنومن ،رادیاپ لقن و لمح یزیر همانرب روظنم هب نیون یدرکیور
 .0390 زییاپ /مجنپ لسلسم هرامش / ود لاس ،ناتسلگ هاگشناد یشهو پ– یملع

 .نارهت ،تمس یاراشتنا ،یا هیحان یزیر همانرب ،(9190) ،میرک ،ریلد هداز نیسح
 –      یخیراوت یاهاتوسور رد یرگوشدرگ یرادویاپ یباویزرا (4390  ) یدوهم ،یرهاوطروپ و  :دوواد ،یودوهم :اضرلادبع ،یراختفا نیدلا نکر

 .40 هرامش یرگشدرگ یاعلالم همانلصف ،یرگشدرگ رادیاپ هعسوت میاداراپ رب دیکات اب ناریا یگنهرف
 یاه کینکت زا یقیفلت یریگ هرهب ای یا هقلنم هعسوت یاه صخاش ییاضف لیلحت (9390) دمحم ،یمرک :یدهم ،نایدمحا ،یلع ،یدابآ یگنز

 ،0  هراموش ،مجنپ هرود ،یرهش یسانش  وب یاه شهو پ همانلصف ود ،ناتسدرک ناتسا :شهو پ دروم ،هصخاش دن  یریگ میمصت
 .91 -33 صص ،3 یپایپ

 (www. Ostan – as. gov.ir) ،یقرش ناجیابرذآ یرادناتسا تیاس

  و زویربت یرهش قطانم رد یامدخ عیزوت و تیعمج شنکارپ ییاضف یبایزرا ،(5390) یزورون داوج دمحم و یلع ،یفلز :لضفلاوبا ،یربنق
 .02 -11 صص ، ود هرامش ،وموس لاس ،یا هقلنم یزیر همانرب) ایفارغج همانلصف (SAW و TOPSIS یاه لدم زا هدافتسا اب

 ،22  هراموش ،15 لاس ،یزیر همانرب و ایفارغج یشهو پ یملع هیرشن ،زیربت رهش رهم نکسم یبایناکم رب یلیلحت ،(4390) ،لضفلاوبا ،یربنق
 .355 -425 صص ،2390 راهب

 .ناریا نکسم و سوفن یمومع یرامشرس یمومع جیاتن (2390) ناریا رامآ زکرم 
  توسیز  یاوه  ناویرج  روب دیکات اب رادیاپ یرهش هعسوت میاداراپ یریگ لکش دنور رب یلیلحت ،(9390) ،هدیحو ،یتجح و دماح ،هدازرلضم 
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