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چکيده
زمينه و هدف :جمعيت شهري در ايران همچون روند جهاني آن روبه افزايش است .با افزايش جمعيت شهري در كشور ميزان مصرف مواد
اوليه ،وسايل نقليه ،مصرف انرژي و امثال آن افزايش يافته كه نتيجه آن افزايش آلودگيهاي محيطي است كه خود مانعي در تحقق توسعه
پايدار مي باشد .لذا دركنار توسعه شهرها بايستي تبعات منفي حاصل از آن كاهش داده شود .در اين ميان بهرهگيري از قابليتهااي فاااي
مجازي (فن آوري اطالعات وارتباطات) همچون دولت الكترونيك ،تجارت الكترونيك و امثال آن ،نقش مهمي در كاهش ايان تبعاات منفاي
دارد .در اين چارچوب ارزيابي اثر بهرهگيري از قابليتهاي فااي مجازي در تحقق توسعه پايدار شهري ايران ،هدف مطالعه حاضر ميباشد.
روش بررسی :در مطالعه حاضر در قالب مباني نظري موجود و با استفاده از دادههاي استاني به بررسي اثر فنآوري اطالعات و ارتباطات بر
توسعه پايدار شهري كشور از مجراي كاهش تخريب محيط زيست (مصرف سوخت) ،به تفكيك در استانهااي برخاوردار و ريار برخاوردار
كشور پرداخته شده است .بدين منظور از روش داده هاي تلفيقي استفاده شده است.
يافتهها :نتايج بررسي حكايت از اثر معني دار فنآوري اطالعات و ارتباطات بر تحقق توسعه پايدار شهري در استانهاي برخوردار دارد .اين
اثر در استانهاي رير برخوردار تاييد نمي گردد.
بحث و نتيجهگيری :بنظر مي رسد دليل تفاوت در معني داري اثر فن آوري اطالعات و ارتباطات بر تحقق توساعه پايادار در اساتانهااي
برخوردار و رير برخوردار در افزايش ضريب نفوذ و نهادينه شدن بهرهگيري از فنآوري اطالعاات و ارتباطاات در اساتانهااي برخاوردار در
مقايسه با استانهاي رير برخوردار مي باشد.
واژههای کليدی :فناوري اطالعات وارتباطات ،توسعه پايدار ،اقتصاد شهري ،آلودگي ،داده هاي استاني.

( -*1مسوول مكاتبات) :استاديار پژوهشگاه ارتباطات و فنآوري اطالعات (مركز تحقيقات مخابرات ايران)  ،تهران ،ايران.
 -2استاديار دانشگاه تربيت مدرس ،تهران ،ايران.
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Abstract
Background and Objective: Urban population in Iran is increasing. It is supposed to intensify the
usage of raw materials, vehicles, energy and etc., and consequently lead to the environmental pollution
which is a barrier to sustainable development realization. Therefore, along with the process of urban
development settling down, its environmental consequences should be managed as well. Meanwhile
information and communication technology (ICT) application such as E- Government, E-Commerce
and etc., could play a vital role in reducing the subsequent negative impacts on environment. This has
been considered as the main theme of this study.
Method: In this study, it is attempted to assess the impact of information and communication
technology on Urban Sustainable Development process in Iran, using provincial data through Panel
Data technique. The hypothesis was tested separately for developed and less developed provinces of
Iran.
Findings: The results imply that ICT had significant and positive impacts on improving the
environment and achieving sustainable development (just) in developed provinces.
Conclusion: Seemingly, this attributed to the differences in degree of ICT penetration and
institutionalization amoung developed and less developed provinces.
Keywords: Information and Communication Technology, Sustainable development, Urban
economics, pollution, Provincial data.
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مقدمه
رويكرد توسعه پايدار به مفهوم حركت بر محاور انساان محايط

آيا ميتوان آن را بهصورت نسبي بهبود بخشيد .مطالعات انجاام

است .اين رويكرد توسعه امكانات اقتصادي با توجه به مالحظات

يافته در اين مورد حكايات از آن دارناد كاه كشاورهاي توساعه

محيطي و عدالت اجتماعي را مورد توجه قرار ميدهاد .در ايان

يافته كه در سطو باالتري از توسعه اقتصادي قرار دارند .مراحل

چارچوب شهر پايدار برآمده از فرايند توسعهاي است كه امكاان

اوليه توسعه اقتصادي خود را با مقادير قابل تاوجهي از تخرياب

ارتقاي هميشگي سالمت اجتماعي -اقتصادي بوم شناسانه شهر

زيست محيطي طي نمودهاند .اما در پيشرفت توسعه توانستهاناد

و منطقه را فراهم كرده و اين ذهنيت و امكاان را باه عينيات و

كيفيت زيست محيطي خود را بهبود بخشند )3( .همچنين ،اين

اقدام مبدل ميسازد .در اين مسير سياستهاايي چاون كااهش

موضوع در سالهاي اخير با رويكرد منطقهاي و اساتاني نياز در

اتكا به خودروي شخصي ،افزايش فشاردگي كالبادي در توساعه

دستور كار برخي از مطالعات بين المللي بهويژه براي كشورهاي

شهري ،حفاظت و احياي نظامهااي طبيعاي در شاهر و منطقاه

در حال توسعه قرار گرفته است .چرا كه عمالً تفاوتهاي موجود

پيراموني ،كاهش مصرف منابع ريرقابل تجديد و توليد آلاودگي،

ميان استانها (مناطق) از حي توساعه ياافتگي نياز مايتواناد

بهبود زيست پاذيري اجتماعاات بشاري ،اصاال نظاام اداري و

باع

ارتباا مياان رشاد

حكمراني شهري ،با هادف دسترساي باه پاياداري بايشتار در

اقتصادي و تخريب زيست محيطي شود.

دستور كار قرار ميگيرد.

در اين راستا زيرساختها و قابليتهاي فاااي مجاازي يكاي از

در ساالهااي اخياار در مبااني نظاري اقتصاااد ،بحا پايااداري

عوامل مهام در توساعه اقتصاادي شاهري مايباشاد بطوريكاه

فعاليتهاي اقتصادي از اهميت بهسزايي برخوردار گشته و عمالً

گسااترش كم اي و كيفااي دسترسااي بااه فاانآوري اطالعااات و

در طيف وسيعي از حوزههاي اقتصادي و تحليلهاي مترتاب بار

ارتباطات به عنوان يكي از توانمندساازها 3باراي بهباود فاااي

آنها قابل مشاهده ميباشد .اين موضوع در كشورهاي متكي بار

زندگي و كسب و كار ماورد توجاه اسات )4(.از طرفاي در طاي

منابع طبيعي و بهويژه كشورهاي نفتي بهصورت محسوسي جلب

سالهاي اخير رفته رفته توجه به محيط زيست افزايش يافتاه و

توجه نموده و حسب مورد در دستور كار مطالعات مختلف قارار

(كيفيت) محيط زيست باهعناوان يكاي از (كاالهاا و) خادمات

گرفته است .ضمن آنكه مباني نظري بح نيز بصاورت خاا

موجااود در ساابد مصاارفي شااهروندان از اهمياات بااهساازايي

در اين مورد توسعه محسوسي يافته است .در اين مورد در متون

برخوردارشده است .با عنايت به ماوارد فاوق باهنظار مايرساد

1

بررسي تبعات فااي مجازي و بهكارگيري فانآوري اطالعاات و

و" فرضيه منحني زيست محيطي كوزنتس" 2ميباشند ،مشاهده

ارتباطات بر توسعه پايدار اقتصادي در محيط هاي شهري مي-

ميشود )1(.فرضيه نفرين منابع اثر موهبت مناابع طبيعاي بار

تواند دستاوردهاي جديدي را بهويژه باراي سياساتگاذاران باه

رشد اقتصادي را تجزيه و تحليل ميكند .فرضيه منحني زيست-

همراه داشته باشد .اين بح  ،موضوع مقاله حاضر ميباشد.

اقتصادي دو رويكرد نظري بارز كه همان "فرضيه نفرين منابع"

بروز تفاوت در عملكرد آنها از حي

4

محيطي كوزنتس نيز اثار رشاد اقتصاادي را بركيفيات محايط

هدف مطالعه حاضر اين است كه اثار فانآوري اطالعاات و

زيست بررسي ميكناد )2( .ايان دو نظرياه هرياك باه تبياين

ارتباطات بر كيفيت زيست محيطي با استفاده از شاخص مصرف

واقعيتهاي حاكم بر فرايند رشاد و توساعه اقتصاادي كشاورها

انرژي ،در قالب يك رويكارد اساتاني (باه تفكياك اساتانهااي

ميپردازند .بهويژه اقتصادهاي وابسته به منابع طبيعي كه بحا
پايداري ،هرچه بيشتر در آنها مصداق مييابد .اما نكتهاي كاه
در اين مورد و در چارچوب مباني نظاري توساعه پايادار جلاب
توجه مينمايد ،آن است كاه ميازان تخرياب مناابع در مراحال
مختلف توسعه اقتصادي كشورها چگونه است و نكته مهمتر آنكه
1-Resource Curse Hypothesis
2-Environmental Kuznets Curve Hypothesis

)3- Enabler(s
-4فرايند پايداري جرياني چند بعدي است كه ضمن بهبود وضعيت
اقتصادي و ايجاد رفاه همگاني ،توام با عدالت اجتماعي ،از آثار
مخرب زيست محيطي و اكولوژيكي و ناهنجاريهاي اجتماعي به دور
بوده و همزمان كه نيازهاي نسل حاضر را برآورده مي سازد در عين
حال ظرفيت و امكان برآورده سازي نيازهاي نسل آينده را نيز
ملحوظ مي دارد.
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برخوردار و رير برخوردار) و با استفاده از مباني نظاري منحناي

الكترونيكي )1شكل ميگيرد .ميتوان شهر الكترونيك را شاهري

زيست محيطي كوزنتس براي ايران مورد بررسي و آزماون قارار

دانست كه اداره امور شهروندان شامل خدمات و سرويسهااي

گيرد .بدين منظور مقاله حاضر از پنج بخش تشكيل شده است.

دولتي و سازمانهاي بخش خصوصي به صورت بر خط و شبانه

پس از مقدمه ،در بخش دوم به اجمال به مباني نظاري ارتباا

روزي ،در هفت روز هفته باا كيفيات و ضاريب ايمناي بااال باا

ميان فنآوري اطالعات و ارتباطات ،مديريت شاهري و توساعه

استفاده از ابزارهاي فنآوري اطالعات و ارتباطات و كاربردهااي

پايدار پرداخته شده است .در بخش سوم به مطالعات انجام يافته

آن انجام ميگردد .ابعاد مختلف كاركردي يك شهر الكترونياك

در اين مورد اشاره شده است .در بخش چهاارم باه ارزياابي اثار

(هوشمند) را ميتوان در قالب شكل  1به تصوير كشيد.

فنآوري اطالعات وارتباطات بر توسعه پايادار شاهري (ماوارد و

مالحظه ميشود انجام فعاليتهاي شهري در فااي مجازي

روشها) پرداخته شده است .بخش پنجم نياز باه جماع بنادي

ميتواند آثار مثبت فراواني چه در سطح خرد و چه در سطح

نتايج اختصا

يافته است.

كالن داشته باشد كه از آن جمله ميتوان به :صرفه جويي در

مبانی نظری

وقت و هزينه در انجام اموري چون نقل و انتقال فيزيكي و مالي،

 –3فنآوری اطالعات و ارتباطات و مديريت شهری

ارتباطات وسيع و تعامل نهادها و سازمانها با شهروندان ،ارايه

انجام فعاليتها در فااي مجازي هماواره بار مكاان تااثير

موثرتر و بهينه اطالعات به شهروندان ،امكان استفاده همزمان

گذاشته واز اين جهت نظارات مختلفاي پيراماون تااثير آن بار

بيش از يك كاربر از يك موقعيت شهري و  ...اشاره نمود .اما

شهرها و شهرنشيني ارايه شده است .به عناوان نموناه ،تلفان،

آنچه كه بيش از هرچيز جلب توجه مينمايد و موضوع اصلي

وسيلهاي كه در يك مرحله در رشد مراكز شهرها تاثير مستقيم

مطالعه حاضر ميباشد ،كاهش نياز به انتقال و تحرک جمعيت

داشت ،در مرحله بعد از عوامل مهم مهااجرتهااي حوماه اي

در شهر و كمتر شدن مصرف انرژي (سوخت) و مشكالت

شهرها قلمداد شد .در ايان راساتا از دهاه  1991و همگاام باا

آلودگي هوا و ترافيك شهري و متعاقب آن تردد و حمل و نقل

توسعه فن آوري هاي اطالعاتي و ارتباطي و پيچيده شادن روز

آسان در شهر با كم شدن ترافيك و تراكم ميباشد(.)9

افزون اين فنآوري و كاركردهاي آن ،نظريههاي مختلفي درباره
به حداقل رسيدن نقش عوامل جغرافيايي در گزينش مكان ،زندگي
شهري و در نتيجه شهرسازي مطر گرديده است .در مقابل چنين
رويكرد منفي از آينده شهرها و نابودي مكان به دليل رواج فن آوري
اطالعات و ارتباطات برخي از صاحبنظران بر اين عقياده اناد كاه
مكان نابود نميشود و تنها الگوهاي مكان هستند كه بنابر نيازهااي
زماني و تاثيرات فنآوري با تغييراتي مواجه مي شوند(.)6
همگام با توسعه فنآوري اطالعات و ارتباطاات و شاكل گياري
جوامع اطالعاتي با سازمان اجتماعي جديد ،شهرها نيز به عنوان
محل زندگي اين جوامع با تغييراتي در مفاهيم ،الگوها و معاني
مواجه شدند تا بتوانند فرآيندهاي اقتصادي واجتماعي ناوين را
دركالبدي جديد پاسخگو باشاند .ايان بحا هام در شاهرهاي
فشرده و هم در شهرهاي گسترده مصداق مايياباد( .)7در ايان
چارچوب الگوي رفتااري و مصارفي شاهروندان در شاهر تغييار
مينمايد و عمالً مفهوم شهر الكترونيكي (و متعاقب آن شاهروند

-1شهروند الكترونيك كسي است كه از حداقل دانش الزم درباره
مفاهيم پايه فنآوري اطالعات و ارتباطات برخوردار است .توانايي
برقراري ارتبا با اينترنت و ارسال و دريافت پيامهاي الكترونيكي از
طريق پست الكترونيكي را دارد و همچنين اطالعات ،خدمات ،كاالها و
نر م افزارهاي مورد نياز خود را از طريق اينترنت جستجو مي كند .
ضمن اين كه چنين فردي بايد نسبت به تامين امنيت شخصي و
خانواده در برابر آسيبهاي اينترنتي آگاهي داشته و بتواند امور
مختلف زندگي خود را تا حد امكان از طريق شبكه هاي اينترنتي
انجام دهد.
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حاکميت هوشمند:
مشاركت عموم مردم
در تصميم گيري
شفافيت
خدمات كارا براي
عموم مردم و بخش
خصوصي
وجود استراتژي
مشخص مديريتي

-

اقتصاد هوشمند:
نوآور و خالق
كارآفرين
انعطاف پذير
بهره ور
بازار كار پويا

شهرالکترونيک
(هوشمند)

تحرک پذيری هوشمند:
 سهولت دسترسي زير ساختهاي قويارتباطي
 سيستم حمل و نقل وانتقال پويا

محيط زيست هوشمند:
 حفاظت از محيط زيست مصرف پايدار از منابعطبيعي

شهروند هوشمند:
 خالق مشاركت كننده (پذير) -منعطف

شکل  -3ابعاد يک شهر هوشمند منبع)8( :
)Figure 1- Dimensions of an Intelligent City, Source: (8

بديهي است كاهش سفرهاي درون و برونشاهري و جاايگزيني

ارتباطات فيزيكي(.)11

آنها با ارتباطات الكترونيكي ،منجر به كاهش مصارف ساوخت،

اهميت اين مساله ،زماني بيشتر جلب توجه ميكناد كاه توجاه

كاهش آلودگي هوا (و صوتي) ميشود .ضمن ايانكاه گساترش

كنيم كاهش ترافيك از طريق گساترش دسترساي باه اينترنات

زيرساختهاي مربو به دسترسي به اينترنت ارزان و باكيفيات،

ارزان و باكيفيت ،نسبت باه روشهااي سانتي كااهش ترافياك

منجر به كاهش مشارل حاوري (فيزيكاي) و انتقاال آنهاا باه

ماننااد افاازايش و تعااري

جادههاااي درونشااهري و گسااترش

فااي مجازي در قالب دوركاري 1شده و زمينه مناسبي را براي

زيرساختهاي حمل و نقل عمومي به مراتب كامهزيناهتر ماي-

مشارل جديد تمام وقت و پارهوقت از بازارياابي الكترونيكاي 2و

باشد(.)11

خردهفروشي الكترونيكي 3گرفته تاا تبليغاات اينترنتاي ،باه روز

 -0اثر فنآوری اطالعات و ارتباطات بر(پايداری) محیيط

سازي سايتهاي اينترنتي و امثال آن فراهم ميسازد .در چنين

زيست

شرايطي است كه ميتوان انتظار داشت كه نياز به ارتباطاات رو

بخش قابل توجهي از مباني نظري اقتصاد به فرايند و قانونمندي

در رو( 4در قالب مسافرتهاي درونشهري و بين شهري )كمتار

حاكم بر تبديل داده به ستانده باز ميگردد.آنچه كه در مبااني

شود .بهوياژه باا اساتفاده از اينترنات پرسارعت و باناد پهان و

نظري اقتصاد محيط زيست و توسعه پايدار مطر مايشاود آن

قابليتهاي آن در انتقال صوت ،داده وتصوير بهعنوان جاايگزين

است كه اين فرايند (تبديل داده هاا باه ساتانده) باا كامتارين
پسماند و بيشترين پايداري منابع صورت گيارد .ايان بحا در

1-Telecommuting - Teleworking
2-E-marketing
3-E-retail
4-Face to face

علوم نظري در قالب قاانون دوم ترمودينامياك (شاكل )2قابال
تبيين است.)12(.
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ب –رده دوم :در اين سطح باه بررساي آن بخاش از اثارات
زيست محيطي (كاربرد) فنآوري اطالعات وارتباطاات پرداختاه
ميشود كه كالن اقتصاد را تحت تاثير قرار مي دهند.)13(.
ج – رده سوم :اين سطح از تبعات فن آوري اطالعات وارتباطات
اساسا به آن بخش از تبعات تحريك كننده و انگيزشي فن آوري
شکل  -0قانون دوم ترموديناميک در مورد نظام توليد در
اقتصاد
Figure 2- Second Role of Termodynamic about
Economic Production System

اطالعات وارتباطات باز ميگردد كه باعا

مايشاود از مجاراي

رشد اقتصادي باالتر ،مصرف كالن اقتصاد (در مقايسه با حاالتي
كه از فنآوري اطالعات وارتباطات استفاده نمايشاود) افازايش
يابد كه باه اثارات ارتجااعي و بازگشات كنناده 1معاروف ماي-

از سوي ديگر قانون بقاي ماده و انرژي بيان ميكند كاه جرياان

باشد(.)14

مواد اوليه و انرژي حاصل از محيط ،بايد با جرياان پساماندهاي

البته اندازه نسبي هريك از اين اثرات يكسان نميباشند .بادون

فرآيندهاي اقتصاادي (يعناي تولياد و مصارف) برابار باشاد .در

شك آنچه در قالب تبعاات بهارهگياري از فانآوري اطالعاات

حقيقت ،اين قانون به توان خود ترميمي طبيعت اشاره دارد .باه

وارتباطات در رده دوم مطر مايگاردد (باه صاورت عاام و در

اياان معنااي كااه طبيعاات قااادر اساات بااين ورودي ،خروجااي و

بخش محيط زيست بهصورت خا ) به مراتب قابل توجه تار از

پسماندها تا حدودي تعادل ايجاد كند .اما تاوان خاود ترميماي

دو سطح ديگر است كه بهگونهاي موضوع مقاله حاضر ميباشد.

طبيعت در شرايط اماروز تاا حاد زياادي كااهش يافتاه اسات.

 -1نقش فنآوری اطالعات و ارتباطات در توسعه پايدار

قانونمناادي فااوق و مااديريت صااحيح آن باعاا گرديااد كااه

شهری

اقتصاددانان بح را در مباني نظري اقتصادي در قالاب منحناي

نظريه توسعه پايدار شهري ،حاصل بح هاي طرفداران محيط-

زيست محيطي كوزنتس دنبال نمايند.

زيست درباره مسايل زيستمحيطي به خصو

اصوالً ارتبا ميان رشد اقتصادي و كيفيت زيسات محيطاي در

شهري است كه به دنبال نظريه" توسعه پايدار "براي حمايت از

يك بستر زماني بلندمدت ميتواند بهصورت مساتقيم ،معكاوس

منابع محيطي ارايه شده است .در مورد توسعه پايدار هنوز

ويا تركيبي از هر دو باشد .طبق فرضيه منحني زيست محيطاي

تعريف جامعي ارايه نشده است .در اين مورد تعريفي كه بيش از

كوزنتس در مراحل ابتدايي رشد اقتصادي تخريب محيط زيست

همه مورد استفاده قرار گرفته است ،توسعه پايدار را آن نوع

زياد است تا اينكه اين موضاوع باه نقطاهاي در حاداكثر خاود

توسعهاي ميدانند كه نيازهاي كنوني را بدون مصالحه و صرف-

ميرسد و سپس در مراحل بااالي رشاد محايط زيسات بهباود

نظر از تواناييهاي نسلهاي آينده در برآوردن نيازهايشان،

مييابد  .البته به رير از رشد اقتصاادي عوامال ديگاري نياز بار

تأمين كند .)11(.در اين چارچوب يكي از مصاديق توسعه پايدار،

كيفيت محايط زيسات اثار گاذار اسات .از جملاه ايان عوامال

توسعه پايدار شهري است كه بدين صورت تعريف ميشود:

پيشرفتهاي فنآورانه و از جمله فنآوري اطالعاات وارتباطاات

"ارتقاي كيفيت زيست شهري از جمله بخشهاي اكولوژيك،

ميباشد كه از جنبههاي مختلف بر حوزه محيطزيسات اثرگاذار

فرهنگي ،سياسي ،تاسيساتي ،اجتماعي و اقتصادي بدون اعمال

است .در ياك تقسايم بنادي كلاي مايتاوان تبعاات فانآوري

هر گونه فشاري بر نسلهاي آينده كه در نتيجه كاهش سرمايه-

اطالعات و ارتباطات بار محايط زيسات را در ساه رده مختلاف

هاي طبيعي و انحصارات محلي اعمال ميشود"( .)16در شكل

احصاء و بررسي نمود كه عبارتند از:

 3تصويري از مولفه هاي اساسي توسعه پايدار شهري به تصوير

الف)رده اول :در اين رده به بررسي آن بخاش از تبعاات زيسات

كشيده شده است .در اين چارچوب و با توجه به آنچه در

محيطي فنآوري اطالعات و ارتباطات پرداخته ميشود كه صرفاً

بخشهاي پيشين مطر

گرديد ،مالحظه ميشود فنآوري

ناشي از توليد تجهيزات فنآوري اطالعات وارتباطات و اساتفاده

اطالعات وارتباطات ميتواند بهصورت مستقيم و رير مستقيم

محيطزيست

از آنهاست.
1-Rebound Effects
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تقريباً تمامي مولفههاي توسعه پايدار شهري را متاثر سازد كه

بررسي مطالعات انجام يافته در گروه اول و دوم در دساتور كاار

بهصورت نمونه به چند مورد اشاره مي گردد:

مطالعه حاضر نميباشد .لذا صرفاً به بيان نمونههايي از مطالعات

 ايجاد زميناه مناساب جهات مشااركت بايشتار ماردم در

انجام يافته در گروه سوم و چهارم پرداخته ميشود .از مطالعاات

فعاليتهاي اجتماعي و آگاهي از حقوق شهروندي خود

مرتبط در اين حاوزه ميتاوان باه ايان مطالعاات اشااره نماود:

 افزايش شفافيت در تعامالت مردم و حاكميات در راساتاي

مرادحاصل و مزيني (" )1392ارزيابي اثر فانآوري اطالعاات و

تحقق دولت پاسخگو

ارتباطات بر محيطزيست بهصورت باين كشاوري و باهتفكياك

 ايجاد فرصتهاي شغلي جديد ،خلق درآمد و ارزش افزوده،

براي دو گروه از كشورهاي توساعه يافتاه و در حاال توساعه (از

بهبود ساز و كار ماليات ستاني ،صرفه جاويي در وقات و زماان،

جمله اياران)" ( ،)71پلپايس ( " )2112بررساي تبعاات فان

كاهش جرايم اقتصادي و ...

آوري اطالعات وارتباطات بر محيط زيست باا رويكاردي منفاي

 افزايش تعامالت قومي و نژادي ،سااماندهاي جرياانهااي

(بدبينانااه)"( ،)11()71اردمااان" )2114( 2بررسااي اثاار فاان آوري

جمعيتي و مهاجرتي و ...

اطالعات وارتباطات بر پايداري محيط زيست "( ،)21لي و تومااس

 كاهش بخشاي از هزيناههاي نظاارتي حاكميات از كنتارل

(" )2117بررسي اثر فنآوري اطالعاات وارتباطاات و كساب و

ترافيك و تخلفات رانندگي گرفته تا نظارتهاي حوزه بهداشت و

كار الكترويكاي بار محايط زيسات"( ،)21زيااري و همكااران

سالمت ،وقوع جرم و جنايت ،فساد اداري و .)16( ...

( " )1319بررسااي اهمياات زيرساااختهاااي اطالعاااتي و

 انتقال بساياري از تعاامالت فيزيكاي باه فاااي مجاازي و
تبعاااتي چااون :كاااهش تعااداد مسااافرتهاي درونشااهري و
برونشهري و در نتيجه كاهش مصرف سوخت ،كاهش ترافيك و
كاهش آلودگي هوا (.)11اين بح بهگوناه اي موضاوع مطالعاه

1

3

ارتباااطي شااهري در تحااوالت شااهري در فراينااد جهاااني
شدن" ()6و ( ،)9وانگ" )2114( 4بررسي اثر شهر نشايني
بر مصرف انرژي در كشور چين" (.)27

حاضر ميباشد .بدين منظور با استفاده از دادههااي اساتاني باه
ارزيابي اين موضوع در قالب فرضايه زيسات محيطاي كاوزنتس
ميپردازيم.
 مروری بر مطالعات انجام يافتهبهطور كلي در خصو

ارتبا ميان استفاده از قابليتهاي فان-

آوري اطالعات وارتباطات و كيفيت زيست محيطاي (از مجاراي
رشد اقتصادي) مطالعات صورت گرفته در ادبيات موضوع را مي-
توان به چهار گروه كلي تقسيم نمود كه عبارتند از:
ال ف ا آن دسته از مطالعات كه به دليال دامناه وسايع موضاوع
صرفاً به بررسي اثر فنآوري اطالعات وارتباطات بررشد اقتصادي
پرداخته اند.
ب ا آن دسته از مطالعات كه به بررساي اثررشاد اقتصاادي بار
كيفيت محيط زيست پرداخته اند.
ج -آن دسته از مطالعات كه در آنها به بررساي اثار فان آوري
اطالعات وارتباطات بر محيط زيست پرداخته شده است.
د -آن دسته از مطالعات كه در آنها به بررسي قابليتهااي فان
آوري اطالعات وارتباطات از منظار اقتصااد و ماديريت شاهري
پرداخته شده است.

1-Plepys
2-Erdmann
3 -Yi and Thomas
4-Wang
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دولت
موسسات دموكراتيك
برنامه ريزي مشاركتي




نيازهاي پايه فردي
حقوق بشر

سياسي

اجتماعي

منابع مالياتي شهر
دسترسي به درآمد
كافي

اقتصادي

توسعه پايدار شهری

جمعيتي




زيست محيطي
 استفاده پايداراز منابع
تجديد شونده
 استفاده حداقل از منابع
تجديد ناشونده
 برنامه ريزي فيزيكي مناسب

زاد و ولد
مهاجرت
نژاد

شکل  -1مولفه های اساسی توسعه پايدار شهری منبع )39 (:
)Figure 3-Principle Components of Sustainable Urban Developmnet, Source: (15

روش بررسی
 -3معرفی مدل تحقيق
با عنايت به مباني نظاري مطار شاده مبناي بار تااثير و

 : LEJ itشاخص سطح سواد  -لگاريتم سهم تعداد افراد باساواد
در استان به كل باسوادان استانها

اهميت همزمان مولفاه هااي ساه گاناه ،محيطاي ،اقتصاادي و

 : LICTitشاااخص فاانآوري اطالعااات و ارتباطااات -لگاااريتم

اجتماعي در فرايند توسعه پايدار ،براي بررسي نقش قابليتهاي

شاخص ضريب نفوذ اينترنت استان

فااي مجازي و به تعبياري فانآوري اطالعاات وارتباطاات بار

 : LU itشاخص جمعيت شهري -لگاريتم جمعيت شهري استان

توسعه پايدار شهري كشور (از مجراي محيط زيست) از فرضايه

 :  itجمله خطا.

پايه كوزنتس متشكل از متغيرهاي زير كه به نوعي شاخصاي از

 -0برآورد مدل و تحليل نتايج

مولفههاي سه گانه فوق ميباشند ،استفاده شده است .كما اين-

از آن جا كه آمار و اطالعات مورد نياز در حد اطالعات شهري در

كه در مطالعات مشابه نياز از چناين رويكاردي اساتفاده شاده

دسترس نميباشد .از اطالعاات اساتاني باراي بارآورد مادل()1

است(.)17،29،32

استفاده شده است .بدين منظور استانهاي مورد بررساي باه دو

مدل()1

گروه استانهاي برخوردار 1و رير برخوردار 2تقسيم و محاسابات
LE it   0 j   1 j LAGDPit   2 j LAGDPit2
  3 j LEJ it   4i LICT it   5i LU it   it

و تحليلها بهصورت مجزا براي هريك از آنها انجام يافته است

3

 .منبع كليه آمار و اطالعات به جز مصرف انرژي و ضريب نفاوذ

در معادله فوق متغيرهااي باهكاار گرفتاه شاده باه شار زيار
ميباشد:
 : LE itشاخص مصرف انرژي ا لگاريتم مصرف بنزين استان
 : LAGDPitلگاريتم نسبت توليد ناخالص داخلي هر استان باه
مساحت استان
 : LAGDPit2مجذور نسبت لگاريتم توليد ناخالص داخلاي هار
استان به مساحت استان

 -1آذر بايجااان شاارقي ،آذربايجااان رربااي ،اصاافهان ،بوشااهر ،تهااران،
خراسااان رضااوي ،خوزستان،ساامنان ،فااارس ،قزوين،كرمااان ،گاايالن،
مازندران ،مركزي ،هرمزگان و يزد
 -2اردبياال ،ايااالم ،چهارمحااال بختياااري ،خراسااان جنااوبي ،خراسااان
شمالي ،زنجان ،سيستان ،قم ،كردستان ،كرمانشاه ،كهكيلويه ،گلساتان،
لرستان ،همدان
 -3براي تعيين درجاه توساعه ياافتگي اساتانهاي كشاور (باا انادكي
تعديل) از مطالعه ضرابي و شاهيوندي ( ،)1319استفاده شده است.
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اينترنت مركز آمار ايران مي باشاد( .)31آماار مصارف انارژي از

مساحت براي استانهاي رير برخاوردار و برخاوردار حكايات از

ترازنامه انرژي( )32و آمار ضريب نفوذ اينترنت ازسازمان تنظيم

افزايش مصرف انرژي(بنزين) باه ازاي افازايش تولياد ناخاالص
داخلي دارداين ضريب تلويحاً اين واقعيات را بياان ميكناد كاه

مقررات راديويي تهيه شده است.
1

مدل( )1با استفاده از روش دادههااي تلفيقاي باراي دو گاروه

رشد اقتصادي استانها (افزايش درآمد در مراحل اوليه رشد) باا

استانهاي برخوردار و رير برخودار در دوره زماني 1313-1391

افزايش مصرف انرژي و متعاقباً افزايش ايجاد آلاودگي و تشاديد

برآورد شده است .در اين مطالعه طبق آزمونهااي Fو هاسامن

تخريب منابع طبيعي همراه و قرين بوده است .اماا ايان اثار در

روش اثر ثابت 2انتخاب شاده اسات .كلياه ضارايب مادل باراي

استانهاي رير برخوردار باه مراتاب معناادارتر مايباشاد .ايان

استانهاي برخوردار در سطح  91درصد معنيدار و قابال قباول

موضوع ميتواند بدين دليل باشد كه مصرف سوخت (بنزين) در

ميباشند ،به رير از ضريب شاخص جمعيت شهري كه در سطح

مناطق برخوردار (با درآمد باالتر) مانند يك كاالي ضروري بوده

ده درصد قابل قبول است .همچنين ،به رير از ضارايب مجاذور

و در باالترين سطح خود قرار دارد كه نسبت به درآماد ،كشاش

نسبت لگاريتم توليد ناخالص داخلي و شاخص فنآوري اطالعات

پذيري به مراتب كم تري نسبت به مناطق كم تر برخوردار دارد.

و ارتباطات ،كليه ضرايب مدل براي استانهاي ريربرخاوردار در

ضريب بهدست آمده براي متغير مربو به ساطح ساواد منفاي

سطح  91درصد معنيدار و قابل قبول ميباشند .نتاايج ضارايب

است كه حكايت از اثر كاهنده سطح تحصيالت شهروندان در هر

برآورد شده براي هر يك از متغيرهااي مادل  1باه تفكياك در

دو گروه استانهاي مورد بررسي بر مصرف انارژي دارد .عالمات

جدول شماره  1آورده شده است .اعداد داخل پرانتاز در جادول

منفي بهدست آمده براي اين متغيرها بهخوبي باا مبااني نظاري

شماره  1مقدار آمارهtمربو به هر يك از ضرايب را نشان ماي-

بح توسعه پايدار مبني بر تاثير آموزش انطباق دارد.

دهد.

ضريب بدست آمده براي متغير مربو به فااي مجاازي (فان-

جدول  -3نتايج حاصل از برآورد مدل متغير وابسته

آوري اطالعات و ارتباطات) ،براي هر دو گروه اساتانهاي ماورد

شاخص مصرف انرژی (مصرف بنزين)

بررسي منفي است ،يعني با افزايش بهرهگياري از قابلياتهااي

Table 1- Results of the dependent variable index
of energy consumption
)(Fuel consumption

فااي مجاازي و گساترش ضاريب نفاوذ فانآوري اطالعاات و

شرح

استانهای

استانهای

غيربرخوردار

برخوردار

LAGDPit

1/11
()1/1

1/13
()1/61

LAGDPit2

-1/11
()-1/9

-1/11
()-1 /7

LEJ it

-13/6
()-1/6

-11/1
()2/12

LICTit

-1/22
()-1/3

-1/3
()-4/1

LU it

1/3
()-1/9

1/29
()1/17

عالمت مثبت ضريب لگاريتم نسبت تولياد ناخاالص داخلاي باه
1-Pooled Least Squares
2- Fix Effect

ارتباطات ،مصرف انرژي كاهش مايياباد و باه تباع آن كيفيات
محيط زيست بهبود مييابد .اما با توجاه باه آمااره  tمحاسابه
شده اثر فنآوري اطالعات و ارتباطات بر كاهش مصرف سوخت
و باه تبااع آن بهباود كيفياات زيسات محيطااي در اساتانهاااي
برخوردار كاامالً تايياد مايشاود .اماا ايان اثار در اساتانهااي
ريربرخوردار از نظر آماري معني دار نميباشد .بهنظار مايرساد
علت اين موضوع را ميبايست در نهادينه نشدن استفاده از فان-
آوري اطالعات و ارتباطات در استانهاي ريربرخوردار نسبت باه
استانهاي برخوردار جستجو نمود ،به گونهاي كه باع گردياده
اثر فنآوري اطالعاات و ارتباطاات بار كااهش مصارف ساوخت
محسوس نباشد.
ضريب بهدست آمده براي شاخص جمعيت شهري ،براي هر دو
گروه استانهاي مورد بررسي مثبت است .يعني با افزايش
جمعيت شهري ،مصرف انرژي افزايش مييابد و به تبع آن
تخريب محيط زيست نيز افزايش مييابد .نكتهاي كه در اين
مورد جلب توجه مينمايد ،معني دارتر بودن ضريب اين متغير

علوم و تکنولوژی محيط زيست ،ويژه نامه 3100
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در استانهاي رير برخوردار (نسبت به استانهاي برخوردار)

 -رشد اقتصادي در كشور (چه در استانهاي برخوردار و چه در

ميباشد .بهنظر ميرسد اين موضوع ريشه در اين واقعيت كنوني

استانهاي رير برخوردار) با افزايش مصرف سوخت و به تبع آن

كشور دارد كه با افزايش جمعيت شهري در استانهاي

آاليندگي بيشتر محيطزيست همراه ميباشد .اما اين واقعيت

ريربرخوردار نوعي تغيير در نظام سكونتگاهي اين مناطق (از

در استانهاي ريربرخوردار به مراتب محسوستر ميباشد .بهنظر

زندگي شهري به روستايي) در حال شكلگيري است كه

ميرسد دليل اين امر را ميبايست در كشش درآمدي تقاضاي

طبيعتاً با مصرف بيشتر سوخت همراه ميباشد .اما در استان-

(مصرف) سوخت در استانهاي كشور دنبال نمود .بدين معنا كه

هاي برخوردار بهدليل بافت رالب شهري آنها ،افزايش جمعيت

در استانها ي رير برخوردار افزايش توليد و درآمد بهخوبي اثر

شهري صرفاً نسبت جمعيت شهري به روستايي را افزايش

خود را بر مصرف سوخت بهعنوان يك كاالي نرمال نشان مي-

ميدهد و عمالً تغييرات ساختاري نظام سكونتگاهي اتفاق

دهد .اما در استانهاي برخوردار ،سوخت در حكم يك كاالي

نمي افتد و اين موضوع تاثير قابل توجهي بر مصرف سوخت

نسبتا ضروري ظاهر شده كه مصرف آن چندان تابعي از نوسانات

ندارد.

درآمد نميباشد .بهعبارت ديگر ساختار مصرف سوخت در

بحث و نتيجه گيری

استانهاي برخوردار بهگونهاي در وضعيت اشباع قرار داشته كه

امروزه دستيابي به توسعه پايدار يكي از مهمتارين دردراههااي

چندان متاثر از نوسانات درآمد نميباشد.

كشورها و بهطور كلي جامعه بين الملل ميباشد .در ايان راساتا

 -اثر كاهنده فنآوري اطالعات و ارتباطات بر مصرف سوخت در

هرگونه اقدامي كه بتواند در پايداري محيط ماوثر باوده و آن را

نگاه اول در هر دو گروه از استانها قابل مشاهده ميباشد .اما از

تقويت نمايد ميتواند بهعنوان يك راهكار در دساتور كاار قارار

نظر آماري در مدلهاي برآورد شده اين اثر در مناطق رير

گيرد .در اين چارچوب محيطهاي شهري نسبت به مولفه هااي

برخوردار معنا دار نميباشد .بهنظر ميرسد اين موضوع ريشه در

توسعه پايدار در شرايطي بحراني تري قرار داشته و پرداختن باه

ضريب نفوذ به مراتب پايين تر فنآوري اطالعات و ارتباطات (و

آنها ميتواند بعنوان يك اولويت در دستور كار قرار گيرد.

بهطور كلي استفاده كمتر از قابليتهاي فااي مجازي) در اين

با توجه به ادبيات موضوع يكي از زمينههاايي كاه مايتواناد بار

استانها نسبت به استانهاي برخوردار دارد .اين واقعيت با توجه

تحقق مولفههاي توسعه پايدار موثر بوده و آن را تسهيل نماياد،

به موضوع مطالعه حاضر بدين معناست كه در مناطق رير

بهرهگيري از فنآوري اطالعات و ارتباطات و بهويژه قابليتهااي

برخوردار كماكان تعامالت روزمره افراد (ارلب) بهصورت فيزيكي

منحصر بهفرد آن در كاهش تعامالت فيزيكي و انتقال آنهاا باه

انجام ميشود و شهروندان چندان از قابليتهاي فااي مجازي

فااي مجازي است كه حداقل از نظار كااهش تقاضااي سافر و

در اين مورد استفاده نميكنند .لذا اثر كاهنده فنآوري اطالعات

مصرف سوختهاي فسيلي (تجديد ناپذير) مايتواناد بخشاي از

و ارتباطات بر مصرف سوخت در اين استانها (ريربرخوردار)

الزامات توسعه پايدار را محقق سازد .ضمن اينكه فااي مجازي

نسبت به استانهاي برخوردار معني دار و محسوس نميباشد.

ميتواند در ساير حوزهها از قبيل مناسبات اجتماعي ،فرهنگاي،

 -جريان فزاينده شهرنشيني در هر دو گروه استانها باع

ارتبا با حاكميت و امثال آن نيز تحقق الزامات توسعه پايدار را

تشديد مصرف سوخت شده است .اما اين واقعيت از نظر آماري

فوق (بررسي اثر قابليتهاي فااي مجاازي

در استانهاي رير برخوردار به مراتب معنادارتر و محسوستر

در تحقق توسعه پايدار شهري) موضوع مطالعه حاضر بوده است.

ميباشد .بهنظر ميرسد در علتيابي اين موضوع ميبايست به

بدين منظور تالش گرديد با نيم نگاهي به ادبيات موضوع ،مدلي

ساختار عمدتاً شهري مناطق برخوردار در شرايط موجود و

پايه انتخاب و در قالب روش اقتصاد سانجي ذياربط (دادههااي

تغييرات در جريان درساختار نظام سكونتگاهي در استانهاي

تلفيقي) بهصورت مجزا و به تفكيك براي دو گروه از استانهااي

رير برخوردار (از يك ساختار روستايي به شهري) اشاره نمود.

برخوردار و رير برخوردار كشور بارآورد گاردد .مايتاوان نتاايج

 -اثر مقوله آموزش (و افزايش آگاهيهاي عمومي) بهعنوان يكي

حاصل را به شر زير برشمرد.

از مولفههاي كليدي توسعه پايدار ،در هر دو گروه استانها به-

تسهيل نمايد .بح

صورت معني دار و قابل توجه ظاهر گرديده است.

بررسی اثر بهرهگيری از قابليتهای فضای مجازی....
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همانگونه كه مالحظه ميشود نهادينه شدن بهرهگيري از

 -6زياري،كرامت اله محمدپور ،صابر منوچهري ،اياوب

قابليتهاي فااي مجازي ميتواند بر تحقق مولفههاي توسعه

و عيوضلو ،محمود ،اهميت توسعه زيرسااخت هااي

مصرف سوختهاي تجديدناپذير) موثر و

اطالعاتي و ارتبااطي شاهري در روناد جهاان شادن

قابل توجه باشد .اين موضوع ضرورت افزايش ضريب نفوذ

شااهرها ،جغرافياااي انساااني ،بهااار 2 1319شااماره

اينترنت و توسعه كاربردهاي فااي مجازي در كشور (بهويژه

(.12-1:)2

پايدار (بهصورت خا

مناطق رير برخوردار) را خاطر نشان ميسازد .كما اينكه در

 -7مثنوي ،محمدرضاا ،توساعه پايادار و پاارادايم هااي

جامعه جهاني نيز چنين رويكردي در دستور كار ميباشد .در

جديااد توسااعه شااهري« :شااهر فشاارده» و «شااهر

اين راستا اتحاديه بينالمللي ارتباطات دور 1در نشست سال

گسااترده»،

محاايط شناسااي 1312 ،دوره , 29

 2114خود مشاركت كشورها را در دستيابي به ضريب نفوذ 11

شماره .114-19، 31
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