
107 / Journal of Gorgan University of Medical Sciences
2019 Winter / Vol 20 / No 4

Original Paper

The livability of Mashhad metropolis
in north-east of Iran with emphasis on health indicator

Mohammad Ghanbari (Ph.D)1,2, Mohammad Ajzae Shokuhi (Ph.D)*3

Mohammad Rahim Rahnama (Ph.D)4, Omid Ali Kharazmi (Ph.D)5

1Ph.D graduate Geography and Urban Planning, Faculty of Letters and Humanities, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran. ORCID ID:
0000-0001-5160-534X
2Expert of Management Systems in Mashhad Municipality, Mashhad, Iran. m.ghanbari233@yahoo.com
3*Corresponding Author, Associate Professor, Department of Geography and Urban Planning, Faculty of Letters and Humanities, Ferdowsi
University of Mashhad, Mashhad, Iran. shokouhim@ferdowsi.um.ac.ir ORCID ID: 0000-0002-6679-0629
4Professor, Department of Geography and Urban Planning, Faculty of Letters and Humanities, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
ORCID ID: 0000-0002-4851-6327
5Assistant Professor, Department of Geography and Urban Planning, Faculty of Letters and Humanities, Ferdowsi University of Mashhad,
Mashhad, Iran. ORCID ID: 0000-0002-4337-8594

_______________________________________________________________________________________________

Abstract
Background and Objective: Health and social services have broad domain like encompassing
healthcare, childcare and youth services, maternal services, senior citizen organizations, community
centers and public amenities. Livability can be considered as the characteristics of the urban environment,
which makes it an attractive place to live. This study was conducted to analysis of the urban livability of
Mashhad in north-east of Iran metropolis based on health indicator.

Methods: In this descriptive-analytical study the maps related to the status of each of objective sub-
indicators including Spatial distribution of hospital, clinic, health center, emergency center and toilet
based on the limits of Mashhad metropolis's zones (13 zones) were drawn by using the GIS Software. For
mental indicator of health including physical health, relaxation, health services and satisfaction of health
was used questionnaire. The sample size in all zones of Mashhad was equal 402 persons.

Results: 39% of Mashhad's zones are at health very unfavorable level with respect to the urban livability.
The zone 13 of Mashhad metropolis was determined the best zone in terms of health indicator, followed
by zones 8 and 11, respectively. In contrast, zones 4, 6 and 3 were determined the worst conditions in
terms of health indicator, respectively.

Conclusion: The livability of Mashhad metropolis is not in desirable status base on health indicator. The
realization of Livable city in terms of health requires attention to both objective and subjective
dimensions and Livability has dynamic, integrated and continuous process.
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مقدمه
محیطوننساامتقابلبطهرابرنتاکنودورربسیايهــــازمــــاناز

ــتأک بطهراینادنکربهینهپیدرارههمونناافیداجغر.ستاهشددیــ
ــودهننسااندگیزبهبخشیمطلوبیتجهتدر ــدبـ ــروزه).1(انـ امـ

کـه انـد شدهگرفتهکاربهومطرحجهاندرگوناگونیرویکردهاي
هوشــمندشــهر،(Livability)پــذیريزیســتبــهتــوانیمــجملــهاز

(Smart City)،ــهر ــدهشـ Ideal)آلایـ City)،ــهر ــابشـ آورتـ
(Resilient City)،ودكکـ دوستدارشهر(Child Friendly City)،

ــهر ــتدارش ــالمنددوس Age)س Friendly City)،ــهر ــدش هیادگیرن
(Learning City)، خــالق شــهر(Creative City)امــن شــهر و

(Secure City)یـک پـذیري زیسـت درمتعدديعواملکرد.اشاره
اخـتالط مـردم، حضوربهتوانیمآنهاجملهازکهدارندریتأثمکان

پـاکیزگی وکـارایی تعلـق، حـس امنیـت، وایمنیمسکن،،کاربري
باکهستاکلیممفهویک،يریپـذ ستیز).2(کرداشارهمحیطی

کیفیتاري،پایدمانندیگردتصطالحااومفاهیمازاديتعد
این).4و3(ستاطتبااردرسالمتجتماعااونمکاکیفیت،ندگیز

داراي،مختلفعیجتماايهـــاگـــروهوهـــامکـــانسطهوابهممفهو
ــوالًودهبوتیومتفایفرتعا ــیوشاملمعم ــایژگ ايبرکهستاییه
ــاکنوناســــت.همیتادارايمدنیوبومیانهبررومحلیدممر تــ

تعریـف یـک دروشـده هیـ اراپذیريزیستبرايمتعدديتعاریف
راآنکـه شـهري محیطيهایژگیوتوانیمراپذیريزیستساده
).5(دانست؛کندیمندگیزبرايجذابیمکان

ــهبهداشــت ــاملیعیوســدامن ــان،وبهداشــتش ــتدرم ازمراقب
يشـهروند يهـا سـازمان ومادرانيبراخدماتجوانان،وکودکان

زیـ نوجوامعخوبعملکرديبرایاجتماعيهارساختیزنیادارد.
يدادهایـ روبـه پاسـخ يبـرا منـابع وخدماتوجودازنانیاطميبرا

درمستقلیزندگازاگرخدماتاست.ازینمورددیشدایومخرب
ودهنـد یمـ ارتقاءرایتندرستوسالمتسطح؛کنندتیحماجامعه
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بـه رابـاال یمراقبتـ يازهـا ینيداراایـ وينهاديهاحلراهجهینتدر
رایاجتمـاع بیشـ سراسـر دریزنـدگ تیـ فیکورسـانند یمحداقل
يهـا مهـارت حفـظ بـه توسـعه ازخـدمات نیاهیارا.دهندیمارتقاء
کامللیپتانسبهتاسازندیمقادررامردموکنندیمیبانیپشتیزندگ
نیشـتر یباغلـب ؛هسـتند ترمحرومکهیکسانحالنیابابرسند.خود

عـدم ریـ نظیلـ یدالدارنـد. راامکانـات نیـ ابـه یدسترسيهاچالش
خـدمات بـه یدسترسـ ازیناتوان،خدماتنهیهزپرداختدرییتوانا

شـدن راندههیحاشبه)،6(دسترسدرنقلوحمليهاحالتتوسط
سـتم یسییراهنمايبراییتواناعدمو)7(یضیتبعيهانگرشتوسط
زیسـت لیـ تحلمنظـور بـه مطالعـه نیاگردند.یمهاچالشنیاباعث

شد.انجامسالمتشاخصاساسبرمشهدشهرکالنپذیري
بررسیروش

نیـ ايآمـار جامعـه اسـت. تحلیلـی -توصیفینوعزامطالعهنیا
شـد. انجام1396سالدروبودمشهدشهرکالنشهروندانپژوهش

ــرا ــهيب ــتب ــاتآوردندس ــورداطالع ــازم ــهدرنی ــناختزمین ش
ازسـالمت وبهداشـت لحـاظ بـه شـهري پذیريزیستيهاشاخص

قاتتحقیکتب،مطالعهشاملياکتابخانهاطالعاتآوريجمعروش
شد.استفادهخارجیوداخلیمقاالتو

بـا 1390سـال درمشـهد شهرکالن:مطالعهموردمحدودهمعرفی
بـوده نفري2766258جمعیتدارايمربعمتر288664457مساحت

بـه مشـهد ).9و8(اندداشتهسکونتشهرداريمنطقه13درکهاست
-هبیمـذ کـارکرد بـا شـهري کشور،بزرگشهرکالندومینعنوان

ملکــوتیبارگــاهوجــوددلیــلبــهمشــهدشــهر).10(اســتزیــارتی
ــام ــاام ــولدر(ع)رض ــاریخط ــتدارايت ــی،اهمی ــذهبی،فرهنگ م

گیـري شـکل وسرشـت واسـت بـوده زیـادي اجتمـاعی واقتصادي
عوامــلتــأثیرتحــتکـامالً اقتصــادي-اجتمــاعیزنــدگیوفضـایی 
).11(استدهبوآنازبرخاستهگردشگريوفرهنگیمذهبی،

ســـالمتوبهداشـــتيهـــاشـــاخصکـــردنمشـــخصبـــراي
نهایــتدرکــهگردیـد مطالعــهزیـادي منــابعشـهري پــذیريزیسـت 
ینـ یعوذهنـی يهاشاخصگروهدودرآمدهدستبهيهاشاخص

سـاخته محقـق پرسشـنامه توسـط یذهنـ يهـا شـاخص گرفتنـد. قرار
اساحسـ زانیـ م،یجسـم سـالمت تیوضـع شـامل کـه شـد یابیارز

خــدماتبــهیدسترســزانیـ م،یزنــدگدریروانــویروحــآرامـش 
سـالمت وبهداشـت تیوضـع ازتیرضازانیموتسالموبهداشت

ــد.منطقــهدر مارســتانیبییفضــاعیــتوزشــاملعینــیشــاخصبودن
ــب ــتبرحس ــالتخ ــتوز،فع ــاعی ــاهییفض ــتوز،درمانگ ــاعی ییفض

عیـ توزوانـس اورژيهـا گـاه یپاییفضـا عیـ توز،بهداشتيهاگاهیپا
).12-14(بودند.یبهداشتيهاسیسروییفضا

کوکرانفرمولازاستفادهباآماريجامعهبااليحجمبهتوجهبا
شـد. تعییننفر384بابرابرنمونهحجموگردیدگیرينمونهبهاقدام

منطقـه آنبـه نمونهحجماینازنسبتیمنطقه،هرجمعیتبهتوجهبا

یبرخـ کـم حجـم بـه توجـه باشتریبنانیاطميابریول؛گرفتتعلق
شیافـزا نفـر 402بـه هـا نمونـه کـل تعـداد مناطق،یبرخدرهانمونه

درکـه ایـن ومختلفمناطقدرنمونهحجمتفاوتبهتوجهباافت.ی
اسـت؛ بررسـی مـورد هـاي گویـه میـانگین بـه نیازپژوهشاینروند

يهـا مدلفرآیندردوشدمشخصپرسشنامههايگویهکلمیانگین
وگردیـد لحـاظ کلـی عـدد یـک عنوانبهچندمعیارهگیريتصمیم

شد.اعمالمحاسباتدرتفکیکبههمعینیيهاشاخصمیانگین
یفـ یکروشازپرسشـنامه ییمحتواويصورییروایبررسيبرا

ویفردوس(دانشگاهیداخلنیمتخصصودیاساتنظرازوشداستفاده
TU(دانشــگاهیخــارجومســتقل)پژوهشــگران Delft(بهــرههلنــد

بـا برابـر کرونباخآلفايآزموناساسبرپرسشنامهییایپاشد.گرفته
يهـا شـاخص اسـت. پرسشنامهبااليپایاییبیانگرکهبوددرصد92

درکـه یخـارج مـرتبط منـابع ونهیشـ یپیبررسازپسپژوهشینیع
.)12-14(آمددستبه؛بودشدهانجامحوزهنیا

بــامــرتبطهــايشــاخصکســبوپــژوهشماهیــتبــهتوجــهبــا
پـژوهش، رونـد درذهنـی وعینـی اطالعـات وجـود وپذیريزیست
مختلفــیيهـا روشوافــزارنـرم ازاطالعـات تحلیــلوتجزیـه بـراي 

وفضـایی تحلیـل بـه مربـوط بخـش درکـه طوريبهگردید.استفاده
Arcافـزار نـرم پـذیري زیستمختلفيهاشاخصدادننشان GISو

ــوطبخــشدر ــرمپــژوهش،ذهنــیاطالعــاتتحلیــلبــهمرب افــزارن
SPSS-22يهــاروشازاســتفادهبــانهایــتدر.شــدگرفتــهکــاربــه

ــمیم ــريتص ــدمعیارهگی ــیچن ــوروEntropy(آنتروپ )،Vikorویک
پـذیري زیسـت لحـاظ ازمشـهد شـهر مختلـف منـاطق بنـدي اولویت

عـدم مقـدار کنندهبیانآنتروپیگردید.مشخصسالمتوبهداشت
آنروشایناصلیهایداست.پیوستهاحتمالتوزیعیکدراطمینان

آن؛باشـد بیشـتر شـاخص یکمقادیردرپراکندگیهرچهکهاست
بـر مبتنـی کـور یوروشاسـت. برخورداربیشترياهمیتازشاخص

).15(استچندمعیارهگیريتصمیملیمساتوافقیریزيبرنامه
عیـ توزینـ یعاخصشـ لیـ تحليبـرا عینـی: هـاي شاخصلیلتح
يهــاگــاهیپابهداشــت،يهــاگــاهیپادرمانگــاه،مارســتان،یبییفضــا

گرفـت. قرارلیتحلوهیتجزموردیبهداشتيهاسیسروواورژانس
هیاراهدمشيشهردارومشهدیپزشکعلومدانشگاهتوسطاطالعات

شد.
وبهداشــتحـوزه درمهــميهـا رســاختیزوامکانـات ازیکـ ی

ــان، يازهــاینرفــعيراســتادرشــهرهادرمارســتانیبوجــوددرم
هـر تیوضعبهتردركيبرااست.نیمراجعریسایحتوشهروندان

اسـت بهتـر ،مارسـتان یبوجـود ویدسترسـ لحـاظ بـه مناطقازکدام
بـه توجـه بـا منطقـه هـر درموجـود يهـا مارستانیبفعالتختتعداد
فعـال تختوجودسرانهگریدانیببهگردد.حاظلمنطقههرتیجمع

منـاطق طیشـرا ازيبهتـر مفهـوم توانـد یمـ منطقـه هـر درمارستانیب
یکیبهداشتيهاگاهیپادهند.هیاراراشاخصنیالحاظبهمختلف
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ــرید ــزازگ ــتيمراک ــاس ــدماتهک ــانخ ــتویدرم ــهرایبهداش ب
همچـون ییهـا تیـ لفعاهـا گـاه یپانیـ ادرد.نـ دهیمـ هیاراشهروندان

خـدمات نیهمچنـ ومادرانيبراتولدازبعدوقبلاموروهامراقبت
يهـا گـاه یپاشـود. یمـ نجـام انـوزادان يبـرا الزميهـا ونیناسیواکس

وياضـطرار مواقـع درکـه اسـت يمـوارد ازگـر یدیکـ یاورژانس
نیـ ادرپردازنـد. یمـ شـهروندان بـه الزمخـدمات هیارابهیاورژانس

ازیـ نمـورد موارددرکهدارندوجوديادهیدآموزشافرادها،گاهیپا
بـه آمبـوالنس بـا شـهروندان يضـرور يهـا تمـاس ایتصادفاتمثل

ه،یـ اولاقـدامات انجـام ازپـس وکننـد یمـ مراجعهمربوطهيهامحل
کهيمواردازگریدیکیکنند.یممنتقلیدرمانمراکزبهراناماریب

دیـ تاکآنبـر سـالمت وبهداشـت حـوزه دريریپـذ ستیزلحاظبه
است.یعمومیبهداشتسیسروبهیدسترسووجود؛شده

یذهنشاخصیبررسيبرا(پرسشنامه):ذهنیيهاشاخصتحلیل
خــدماتآرامــش،احسـاس جســمی،سـالمت (ســالمتوبهداشـت 
ــا،)ســالمتازرضــایتوســالمت ــطوپرسشــنامهازاســتفادهب فی

درکهنیابهتوجهباشد.یسنجنظروندانشهرازکرتیليانهیگز5
لحاظبهرامشهدشهرمختلفمناطقازکیهرتیوضعدیباتینها

بـه هـم بخـش نیـ ادر؛کـرد مشـخص يریپـذ سـت یزيهاشاخص
شـهر تلفمخمناطقدريریپذستیزیذهنشاخصنیانگیمیبررس

شد.پرداختهمشهد
یذهنـ وینـ یعيهـا شـاخص ازکـدام هـر نیانگیـ مازاستفادهبا

هرتیوضعکوریوویآنتروپمدليریکارگبهوسالمتوبهداشت
وجـود بـه توجـه بـا ند.گرفتقرارلیتحلوهیتجزموردمناطقازکی

يهاگاهیپادرمانگاه،مارستان،یبییفضاعیتوزشاملینیعشاخص5
سـرانه ازیبهداشـت يهـا سیسـرو واورژانـس يهـا گاهیپابهداشت،

درمربوطـه نیانگیـ معنـوان بـه هـا شاخصنیاازکدامهربهمربوط
،یذهنـ شـاخص يبـرا شـد. اسـتفاده کـور یوویآنتروپـ مـدل روند

يهـا رشـاخص یزازکـدام هـر وزند.یـ گرداعمالنهاآکلنیانگیم

سیسـرو اورژانـس، گـاه یپابهداشـت، گـاه یپادرمانگـاه، مارستان،یب
آمـد. تدسـ بـه یآنتروپـ مدلازاستفادهبایذهنشاخصویبهداشت

مـدل رونـد مربوطـه يهـا رشـاخص یزازکدامهروزننییتعازپس
شـد. انجـام سالمتشاخصهموبهداشتشاخصيبراهمکوریو

هـر وزنضـرب حاصـل کـه نیوزشدهنرمالسیماترجینتاادامهدر
یآنتروپـ مدلازحاصلسالمتوبهداشتيهارشاخصیزازکدام

گـاه یپادرمانگـاه، مارستان،یبيهارشاخصیزهشدنرمالسیماتردر
بـود؛ یذهنـ شاخصویبهداشتسیسرواورژانس،گاهیپابهداشت،

Qتـابع مقـدار شـدن مشـخص کـور یومدلمرحلهنیآخرشد.ذکر

هرتیوضعتابعنیامقداربهتوجهباکهبودمناطقازکدامهريبرا
مشـخص المتسـ وبهداشتشاخصدرمناطقریسابهنسبتمنطقه

تـر کینزدصفربهچههرواستکیوصفرنیبQتابعارزششد.
نیشـتر یبکـه يامنطقـه اسـت. منطقهآنشتریبتیمطلوبانگریب؛باشد

بود.مناطقریسابهنسبتآننامطلوبوضعانگریب؛داشترامقدار
نیـ اQارزشبراسـاس مشـهد، مختلـف منـاطق بهترسهیمقايبرا

)،21/0-4/0(مطلــوب)،0-2/0(مطلــوباریبســســطح5درمنــاطق
ــامطلوببســـیارو)61/0-8/0(نـــامطلوب)،41/0-6/0(متوســـط نـ

شـده کسـب يازهایامتويبندسطحنیاند.شديبندطبقه)1-81/0(
بودند.همباسهیمقادرمشهدشهرکالنمناطقتیوضعبهنسبت

هایافته
اریبسـ سـطح يرادامنطقـه 5مشـهد، شهريمنطقه13مجموعاز

بودند.شهريپذیريزیستنظرازدرصد)46/38(نامطلوب
داشت.وجودمشهدشهرمختلفمناطقدرمارستانیب30ازشیب

وشـت داقـرار )مارسـتان یب11(8منطقهدرمارستانیبتعدادنیشتریب
بـه )مارسـتان یب4(4منطقـه و)مارسـتان یب5(کیـ منطقـه آنازپس

(شـکل بودندگریدمناطقبهنسبتيبهترطیشرايدارایکملحاظ
.)کیجدولوکی

مشهدشهرختلفممناطقدرهاانمارستیبفعالتختوهادرمانگاهسرانهوتعداد:1جدول
فعالتختتعدادجمعیتيشهرمنطقه

بیمارستان
تختکلسرانه
مارستانیبفعال

درمانگاهتعداد
یعموم

درمانگاهتعداد
یخصوص

کلسرانه
هادرمانگاه

1176104129600736/01119000170/0
248583395500196/0212000047/0
332201846000143/0110000034/0
424494460400246/081000037/0
516887626700158/030000018/0
625396300101000043/0
720696826100004/081000043/0
894040169201799/085000138/0
930024632400108/0103000043/0
1026452318000068/0330000125/0
111922230073000052/0
12396360010000025/0

168840040000237/0(ثامن)13
2766258603900218/013535000060/0کلجمع



سالمتشاخصبرتاکیدبامشهدشهرکالنپذیريزیست/100

)68پیدر(پی4شماره/20دوره/1397زمستان /گرگانپزشکیعلومدانشگاهیعلممجله

مشهدشهرمختلفمناطقدر، پایگاه اورژانس و سرویس بهداشتی بهداشتگاهیپاسرانهوتعداد: 2جدول
منطقه

گاهیپاتعدادتیجمعيشهر
بهداشت

گاهیپاکلنهسرا
بهداشت

گاهیپاتعداد
اورژانس

کلسرانه
اورژانسگاهیپا

سیسروتعداد
یبهداشت

سیسروکلسرانه
یبهداشت

117610410000057/03000017/013000074/0
24858332000004/05000010/020000041/0
33220183000009/04000012/011000034/0
42449442000008/03000012/016000065/0
5168876200001184/04000024/016000095/0
6253963300001181/02000008/09000035/0
72069680000000/04000019/033000159/0
8940405000053/05000053/017000181/0
93002466000020/04000013/022000073/0
102645236000023/04000015/012000045/0
111922236000031/02000010/023000120/0
12396361000025/01000025/05000126/0

168841000059/01000059/011000652/0(ثامن)13
276625847000017/042000015/0208000075/0کلجمع

مشهدمناطقدرسالمتوبهداشتی ذهنشاخصنیانگیمحسببرانیوپاسخگعیتوز: 3جدول
یذهنشاخصنیانگیميشهرمنطقه

کلمیانگینسالمتازرضایتسالمتخدماتآرامشاحساسجسمیسالمت
188/329/358/346/355/3
224/493/366/355/384/3
387/353/327/373/235/3
497/206/356/259/279/2
522/435/313/213/295/2
66/374/289/28/23
707/452/389/255/225/3
8469/323/4498/3
933/412/464/35/389/3
1076/373/31/457/379/3
1119/437/374/367/374/3
1223/354/231/3302/3

85/308/392/377/365/3(ثامن)13
91/349/336/316/348/3کلمعج

سالمتوبهداشتشاخصو تابع مزیت آلضدایده، مطلوبیت آلایدهمطلوبیتمقادیر:4جدول
تیمزتابعآلدهیضداتیمطلوبآلدهیاتیمطلوبيشهرمنطقه

رتبهمقداررتبهمقداررتبهمقدار
1240/05140/07747/06
2259/07148/010811/09
3317/010150/013905/011
4380/013150/013113
5339/011135/06870/010
6363/012150/011973/012
7299/08119/03739/05
8124/02114/02454/02
9230/03140/08732/04
10245/06147/09786/07
11233/04129/05684/03
12313/09128/04796/08

045/01041/01000/01(ثامن)13
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مشهدشهرکالنيهانمارستایبییفضاعیتوز:1شکل

مشهدشهرکالنيهادرمانگاهییفضاعیتوز:2شکل
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مشهدشهرکالنبهداشتيهاگاهیپاییفضاعیتوز:3شکل

مشهدشهرکالنساورژانيهاگاهیپاییفضاعیتوز:4شکل
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مشهدشهرکالنبهداشتیبهداشتيهاسیسروییفضاعیتوز:5شکل

سالمتوبهداشتشاخصبراساسمشهدشهرمناطقپذیريزیستبنديسطح:6شکل
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يادیـ زیعمـوم يهادرمانگاهمشهدشهرکالنمختلفمناطقدر
يهـا درمانگـاه یبرخآنهاکناردرکهشتندداوجود)درمانگاه135(

شـهروندان بـه الزمخـدمات هیـ ارابـه زیـ ن)درمانگـاه 35(یخصوص
دریخصوصـ ویعمـوم يهادرمانگاهتراکمنیشتریببودند.مشغول

درمانگــاه19وعمــومیدرمانگــاه11(کیــمنطقــهدرمشــهدشــهر
شـد مشـاهده عمـومی) درمانگـاه عـدد 33(10منطقـه وخصوصی)

).کیجدولو2(شکل
مختلـف مناطقدربهداشتيهااهگیپاییفضاعیتوز3شکلدر

دربهداشـت گـاه یپا47مجموعدراست.شدهدادهنشانمشهدشهر
گـاه یپا10(آنهانیشتریبکهشتندداوجودمشهدشهرمختلفمناطق

.)2(جدولداشتندقرارکیمنطقهدربهداشت)
دررااورژانـس يهـا گـاه یپاییفضـا عیـ توزتـوان یم4شکلدر
ییفضـا عیـ توزیبررسـ نمـود. مشـاهده مشـهد رشـه مختلـف مناطق

یتمـام دراورژانسيهاگاهیپانیاوجودانگریباورژانسيهاگاهیپا
.)2(جدولبودمشهدشهرمختلفمناطق
مختلـف منـاطق دریعمـوم یبهداشـت سیسـرو 208مجموعدر

دربیـ ترتبـه آنهـا نیشتریبیکملحاظبه.شتندداوجودمشهدشهر
و)عــدد22(9منطقــهو)عــدد23(11منطقــه،دد)عــ33(7منطقــه

داشـتند. قرارعدد)5(12منطقهو)عدد9(6منطقهدرآنهانیکمتر
منـاطق محـدوده ازخارجیبهداشتسیسروچهاراستذکربهالزم

مشـاهده 5شـکل درکـه طـور همـان داشـتند. قـرار مشهديشهردار
وجـود یبهداشـت سیسـرو مشـهد کالنشهرمناطقیتمامدرشودیم

.)2(جدولداشت
مشـهد شـهر درسـالمت وبهداشـت یذهنـ شاخصکلنیانگیم
و98/3هاينیانگیمبابیترتبه9و8مناطقشد.تعیین48/3بابرابر

ــريدارا89/3 ــهوتیوضــعنیبهت ــهو4منطق ــه5منطق ــترتب ــابی ب
شـاخص لحـاظ ازتیوضعنیبدتريدارا95/2و79/2هاينیانگیم

).3(جدولدبودنسالمتوبهداشتیذهن
ارزشنیکمتـر کـور، یوروشازآمـده دستبهجینتابهتوجهبا
عبارتیبهبود.)13(منطقهثامنمنطقهبهمربوطصفر)(ارزشQتابع

وضــعیتسـالمت وبهداشـت شــاخصلحـاظ بـه منطقــهنیـ ادیگـر 
و8منـاطق ثـامن، منطقـه ازبعدداشت.مناطقریسابهنسبتمطلوبی

ارزشنیشــتریببودنــد.شــاخصنیــادريبهتــرتیوضــعيدارا11
کـه بود4منطقهبهمربوطکیارزشباسالمتوبهداشتشاخص

ازپـس است.4منطقهدرشاخصنیانامطلوبتیوضعدهندهنشان
درسالمتوبهداشتشاخصلحاظبههم5و6،3مناطق،4منطقه
.)6(شکلاشتنددقرارمشهدمناطقریاسبهنسبتینامطلوبتیوضع

آنتروپـی مـدل براساسسالمتوبهداشتيهاشاخصزیروزن
ــرا ــتان،یبيب ــاه،مارس ــاهیپادرمانگ ــت،گ ــاهیپابهداش ــس،گ اورژان

،4055/0،1298/0بیــترتبــهیذهنــشــاخصویبهداشــتسیســرو
آمدند.دستبه0937/0و1455/0،1231/0،1024/0

شـاخص تیمزتابعوآلضدایدهتیمطلوبآل،ایدهمطلوبیتمقادیر
است.آمده4جدولدرسالمتوبهداشت

بحث
کهکردانیبدیبامختلفمناطقدرمارستانیبتختسرانهی بررسدر

13و6،11،12مناطقوبودند سرانهنیباالتري دارا4و8،1منطقه
درت؛ شــنداوجــودمنــاطقنیــامحــدودهدری مارســتانیبچیهــکــه

ازمنـاطق نیاشهروندانی قرار داشتند. به طوري که نامناسبتیوضع
تختسرانهنمودند. یماستفادهمناطقریسادرموجودي هامارستانیب
انیـ ببـه تعیین شد. 00218/0بابرابرمشهدشهرکلي برای مارستانیب

تخـت 458/0مشـهد، شـهر کالنشهروندنفرهزارهري ازابهگرید
ــدادســرانهکــهاســتی حــالدر. داردوجــودی تانمارســیب تخــتتع
طیشـرا واسـت  تخت5/1نفرهزارهري ازابهکشوردری مارستانیب

).16است (نفرهزارهري براتخت6/2بابرابراستاندارد
هـا درمانگاهتعدادازمیکنحرکتشهرهیحاشسمتبهچقدرهر
135تعـداد شـهد مشـهر مختلـف منـاطق مجموعدرشود.یمکاسته

نیشـتر یب.شـت داوجـود یخصوصـ درمانگاه35ویعمومدرمانگاه
نیشـتر یبو3و10،2،1منـاطق دربیترتبهیعمومدرمانگاهتعداد
شتند.داوجود11و1،8،9مناطقدریخصوصيهادرمانگاهتعداد

رامشـهد )یخصوصـ وی(عمـوم درمانگاهکلسرانهدگاهیدازاگر
شهرکليبراشاخصنیاسرانهگفتدیبا؛میدهقراریبررسمورد
منـاطق دردرمانگـاه سـرانه نیشـتر یباسـت. 00006/0بـا برابرمشهد

بـه مربـوط سـرانه نیکمتـر و1و8ثامن،مناطقبهمربوطيشهردار
بود.3و5،12مناطق

انگریــبمختلــفمنــاطقدربهداشــتيهــاگــاهیپاییفضــاعیــتوز
بودمشهدغربویغربشمالويمرکزمناطقردمراکزنیاتمرکز

آنهـا تـراکم ازمشـهد شرقوشمال،یشرقجنوبيهاقسمتدرو
دربهداشـت گـاه یپاسـرانه تیوضـع یبررسـ ازپـس د.شـ یمکاسته
يهـا سـرانه همچـون کـه دیگردمشخصمشهدشهرمختلفمناطق

و1امن،ثـ منـاطق درسرانهنیشتریبدرمانگاهومارستانیبدرمربوطه
بهداشـت گـاه یپافاقـد 7منطقهکهاستیحالدرنیادارد.وجود8

بودند.داراراهمربوطسرانهنیکمتر6و2،4مناطقآنازپسوبود
شـت داوجـود شـهر کالننیادراورژانسگاهیپا42مجموعدر

12منـاطق وتعدادنیشتریبيداراگاهیپا5داشتنبا8و2مناطقکه
خــودبــهراتعــدادنیکمتــراورژانــسگــاهیپاکیــبــا(ثــامن)13و

یولـ منـاطق محـدوده ازخارجاورژانسگاهیپادوند.داداختصاص
سـرانه نیشـتر یبشـتند. داقـرار يشـهردار منـاطق محدودهبهکینزد

نیکمتـر بـود. 12و8ثـامن، منـاطق بـه مربـوط اورژانسيهاگاهیپا
دیـ تاکقابـل ومهمنکتهداشت.اختصاص2و6،11مناطقهبسرانه
نـوع بـه توجـه بـا کـه اسـت شـهر مناطقهمهدرهاگاهیپانیاوجود

بهعیسروموقعبهیدسترسضرورتآن،بودنياضطراروخدمات
باشد.داشتهوجودیستیباشهروندانهمهيبراهاگاهیپانیا
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بـا کـه کـرد انیـ بدیـ بایبهداشـت سیسروسرانهیبررسلحاظبه
بهمربوطسرانهنیباالترمشهد،شهرمختلفمناطقتیجمعبهتوجه

2و3،6منـاطق بـه مقولهنیادرسرانهنیکمترو7و8ثامن،مناطق
داشت.اختصاص

مشـهد شـهر درسـالمت وبهداشـت یذهنـ شاخصکلنیانگمی
شـاخص لحـاظ بـه )13(منطقـه ثـامن منطقهشد.تعیین48/3بابرابر

داشت.مناطقریسابهنسبتمطلوبیضعیتوسالمتوبهداشت
وسالمتبعدازویژهبهپذیريزیستدربارهمختلفمطالعاتدر

؛گرفتـه قـرار محققـین ازبسـیاري بررسـی مـورد کهآنچهبهداشت،
ــی ــادبررس ــفابع ــتمختل ــذیريزیس ــترپ ــهبیش ــاظب ــیلح وذهن
ارانهمکـ وپورساسانمطالعهدراست.بودهشهروندانهايدیدگاه

زیسـت –کالبـدي شـامل ارومیـه درشهريپذیريزیستبعدچهار
وذهنـی شـاخص اسـاس بـر سـالمت واجتماعیاقتصادي،محیطی،

عنـوان بـه یـک منطقـه کـه گرفتقراربررسیموردپرسشنامهنتایج
منـاطق تـرین تحمـل غیرقابـل عنـوان بـه 2منطقـه وپـذیرترین زیست
دربـاره همکـاران وبهرمانغفاریانمطالعهنتایج).17(شدندشناخته
(اجتمـاعی، بعـد ششقالبدرتهران18منطقهشهريپذیريزیست

زیستیمحیطشهري،مدیریتشهري،خدماتوامکاناتاقتصادي،
اسـت موضـوع ایـن گرنبیـا پرسشنامهازاستفادهبا)تاریخیالگويو

ضـایی فتحلیـل دررااثـر بیشترینشهريخدماتوامکاناتبعدکه
منطقـه درپـذیري زیسـت همچنینوداشتهمنطقهپذیريزیستاصل
تـرین مهـم ).18(اسـت شـده ارزیـابی پـایین بـه متوسطمطالعهمورد

ذهنـی بعـد بـه توجهبرعالوهالذکرفوقمطالعاتبامامطالعهتفاوت
پذیريزیستامکاناتوجودوعینیبعدبهتوجهپذیريزیستابعاد

است.سالمتخصشابرتاکیدبا

ونـه نمحجـم کـم تعدادبهتوانیممطالعهنیايهاتیمحدوداز
،محلـه وهیناحسطحدریمشابههمطالعگرددیمشنهادیپکرد.اشاره
انجـام شـهر منـاطق همـه درسالمتوبهداشتطیشرايارتقاضمن
درکـه 2و4،6،3،5منـاطق بهشتریبتوجهضرورتنیهمچنشود.
گردد.یمهیتوصدارند؛قرارمشهدنینشهیاشحيهاپهنه

گیرينتیجه
کـالن شـهر مشـهد    يریست پـذ ین مطالعه نشان داد که زیج اینتا

بــراي.قــرار نــداردیت مطلــوبیدر وضــعســالمتبراســاس شــاخص 
شـهر کـالن درسـالمت شاخصلحاظبهپذیرزیستشهربهرسیدن
همچنـین کـرد. جـه توهـم کنـار درعینیوذهنیابعادبهبایدمشهد

زندگیهايجنبههمهشاملکهاستموضوعیشهريپذیريزیست
مشـهد شـهر کـالن دربیشـتر پـذیري زیسـت برايواستشهروندان

ابعـاد همـه بـه نسـبت یکپارچـه وجـامع نگـاهی کـه اسـت ضروري
وحمـل مسـکن، امنیـت، محیطـی، زیستازاعمشهروندانزندگی

غـذایی مـواد واقتصـاد آمـوزش، فرهنگ،،سالمتوبهداشتنقل،
یخاصـ زمـانی بـازه بهفقطوافتهیادامهزمانطولدروگیردشکل

نشود.معطوف
قدردانیوتشکر

درجـه اخـذ يبـرا يقنبـر محمـد يآقـا نامـه انیپاجهینتمقالهنیا
یفردوسـ دانشـگاه ازيشـهر يزیـ ربرنامهوایجغرافرشتهدريدکتر

يهاپژوهشمرکزيمادتیحماموردرسالهنیانیهمچنبود.مشهد
قــرارپ)/م2039/94مجــوز(شــمارهمشــهدشــهریاســالميشــورا

منـابع ومـدیریت توسعهمعاونتيهايهمکارازلهیوسنیبدگرفت.
الزماطالعاتهیارادرمشهدیپزشکعلومدانشگاهحراستواحدو

م.یینمایمتشکرمطالعهنیابراي
References
1. Hajinezhad A, Rafieean M, Zamani H. [Investigation of
effective individual variables on citizens satisfaction with
environmental quality; case study: comparison of old and new
urban pattern of Shiraz]. Geography and Development Iranian
Journal. 2010; 8(17): 63-82. [Article in Persian]

2. Khastou M, Saeedi Rezvani N. [The effective factors on urban
spaces vitality (creating a lively urban space with emphasizing the
concept “Pedestrian Mall”]. Hoviateshahr. 2010; 4(6): 63-74.
[Article in Persian]

3. Blassingame L. Sustainable cities: Oxymoron, utopia, or
inevitability? Soc Sci J. 1998; 35(1): 1-13.
https://doi.org/10.1016/S0362-3319(98)90055-6

4. Norris T, Pittman M. The healthy communities movement and
the coalition for healthier cities and communities. Public Health
Rep. 2000 Mar-Jun; 115(2-3): 118-24.

5. Lau Leby J, Hashim AH. Liveability dimensions and attributes:
their relative importance in the eyes of neighbourhood residents.
Journal of Construction in Developing Countries. 2010; 15(1): 67-
91.

6. Badland H, Whitzman C, Lowe M, Davern M, Aye L,
Butterworth I, et al. Urban liveability: emerging lessons from
Australia for exploring the potential for indicators to measure the
social determinants of health. Soc Sci Med. 2014 Jun; 111: 64-73.
doi: 10.1016/j.socscimed.2014.04.003

7. Littlejohn C. Does socio-economic status influence the
acceptability of, attendance for, and outcome of, screening and
brief interventions for alcohol misuse: a review. Alcohol Alcohol.
2006 Sep-Oct; 41(5): 540-45. doi: 10.1093/alcalc/agl053

8. Deputy of planning and development of Mashhad Municipality.
[Statistical Yearbook of Mashhad in 2013]. 1st ed. Mashhad:
Mashhad Municipality. 2014; pp: 1-447. [Persian]

9. Ghanbari M. [Livability, A new approach in urban planning
(case study: Mashhad metropolis)]. Ph.D Thesis, Mashhad,
Ferdowsi University of Mashhad, 2017. [Persian]

10. Badri SA, Tayyebi S. [Factors affecting the costs of religious
tourism: A case study of Mashhad, Iran]. Tourism Planning and
Development. 2012; 1(1): 153-77. [Article in Persian]

11. Momeni M, Sarafi M, Ghasemi Khuzani M. [The structure and
function of religious-cultural tourism and the necessity of
integrated management in Mashhad Metropolis]. Geography and
Development. 2008; 6(11): 13-38. [Article in Persian]

12. Lowe M, Whitzman C, Badland H, Davern M, Hes D, Aye L,
et al. Liveable, healthy, sustainable: what are the key indicators for
Melbourne neighbourhoods? Research Paper 1, Place, Health and
Liveability Research Program, University of Melbourne. 2013; pp:
1-57.

13. The Economist Intelligence Unit. A summary of the liveability
ranking and overview. London. 2015; pp: 1-13.



سالمتشاخصبرتاکیدبامشهدشهرکالنپذیريزیست/106

)68پیدر(پی4شماره/20دوره/1397زمستان /گرگانپزشکیعلومدانشگاهیعلممجله

14. Williams C, Zhou N, He G, Levine MD. Measuring in all the
right places: themes in international municipal eco-city index
systems. Conference. 2012 ACEEE Summer Study on Energy
Efficiency in Buildings, At Pacific Grove, CA.

15. Saraei MH, Hosseini SM. [The application of new
multipurpose decision-making techniques in urban and regional
planning]. Yazd: Yazd University. 2014; pp: 1-212. [Persian]

16. Mostafavi H, Aghlmand S, Zandiyan H, Alipoori Sakha M,
Bayati M, Mostafavi S. [Inequitable distribution of specialists and
hospital beds in west Azerbaijan province]. Payavard Salamat .

2015; 9(1): 55-66. [Article in Persian]

17. Sasanpoor F, Alizadeh S, Arabi Moghadam H. [Investigating
the feasibility of Urumia urban areas livability using RALSPI
model]. Researches in Geographical Sciences. 2018: 18(48): 241-
58. [Article in Persian]

18. Ghafarian Bahraman M, Parizadi T, Shamaei A, Khatibizadeh
MR, Shahsavar A. [Spatial analysis livability of urban
neighborhoods (case study: 18th region of Tehran)].
Environmental Researches. 2016-2017: 7(14): 45-58. [Article in
Persian]


