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ABSTRACT
Objective: Urban spaces have a great impact on the public health of citizens. Almost research
on the relationship between the urban physical environment and citizens 'health has relied
solely on assessing citizens' perceptions of the urban environment. In this article, the
relationship between the general health quality (GHQ) of citizens' and the measured physical
environment aspects of the city has been investigated.
Methods: The present research is applied in terms of purpose and is field method in terms of
nature and method. For this purpose, after literature reviewing, in the first stage, the sample
size was determined using Cochran's random method and in the second stage, using
hierarchical cluster sampling method and georeference questionnaire technique, survey data
of GHQ from 384 citizens of Kerman were Collected in 2019. Also, with the formation of the
statistical block of the general population-housing census in 2016 in the GIS, the
characteristics of the physical environment of Kerman, including; The variables of residential
density(RD), ground commercial density(GCD), street conecection density(SCD) and green
space density(GSD) and land use mixing ratio(LUMR) and walk-ability index were
calculated. Finally, the partial correlation values of Kerman urban form variables with the
values of general health quality index were estimated and analyzed.
Results: Partial correlation between GHQ values had a significant positive relationship with
age and gender and a significant negative relationship with education. Also, the values of
GHQ index had a significant negative relationship with the values of urban physical
environment indexes. Spatially, the green space density showed a completely significant
correlation with GHQ index.
Conclusion: The present study demonstrates the hypothesis that the design of an urban
environment is significantly related to the GHQ of citizens. The results emphasize that
increasing the density of local ground commercial space, land use mixing ratio, more roads
connectivity by increasing the walk-ability index and especially the development of green
space are among the interventions that can improve the GHQ.
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مقاله پژوهشی

چکيده
تبيين موضوع :فضاهاي شهري تأثیر زیادي بر سالمت عمومي شهروندان دارند .تا به امروز ،تقریباً همه تحقیقات درباره
رابطه محیط كالبدي شهر و سالمت شهروندان تنها بر ارزیابي ادراك شهروندان از محیط شهري متكي بوده است .در مقاله
حاضر ارتباط كیفیت سالمت عمومي شهروندان با جنبههاي عیني اندازهگیري شده محیط كالبدي شهر با در نظر گرفتن
متغیرهاي جمعیت بررسي شده است.
روش :تحقیق حاضر به لحاظ هدف توسعهاي و به لحاظ روش میداني ميباشد .بدین منظور پس از مرور ادبیات تحقیق در
مرحله اول حجم نمونه با استفاده از روش نمونهگیري تصادفي كوكران تعیین و در مرحله دوم با استفاده از روش نمونهگیري
خوشهاي سلسله مراتبي و با تكنیك پرسشنامه زمین مرجع ،دادههاي نظرسنجي پرسشنامهكیفیت سالمت عمومي شهروندان
كرماني از  384نفر پاسخگو در سال  1398گردآوري گردید .همچنین با تشكیل پایگاه داده بلوك آماري سرشماري عمومي
نفوس–مسكن سال  1395در سیستم اطالعات جغرافیایي ویژگیهاي محیط كالبدي شهر كرمان از جمله؛ متغیرهاي تراكم
مسكوني ،تراكم تجاري همكف ،تراكم تقاطع معابر و تراكم فضاي سبز و شاخصهاي نسبت اختالط كاربري زمین و قابلیت
پیادهروي محاسبه شد .در نهایت مقادیر همبستگي جزئي متغیرهاي فرم شهري كرمان با مقادیر شاخص كیفیت سالمت
عمومي شهروندان برآورد و تحلیل گردید.
یافتهها :برآورد همبستگي جزئي بین مقادیر كیفیت سالمت عمومي با سن رابطه مثبت معنادار و با تحصیالت رابطه منفي
معنادار داشته است .همچنین مقادیر شاخص كیفیت سالمت عمومي با مقادیر تراكم تجاري همكف ،تراكم تقاطعها و نسبت
اختالط كاربري زمین ارتباط معناداري داشته است .شاخص قابلیت پیادهروي نیز كه از تركیب فاكتورهاي شكل شهري بدست
آمد ارتباط معناداري با شاخص كیفیت سالمت عمومي داشت .در این میان متغیر تراكم فضاي سبز شهري با شاخص كیفیت
سالمت عمومي شهر كرمان همبستگي كامالً معناداري را ارائه نمود.
نتایج :تحقیق حاضر مبین این فرضیه است كه طراحي محیط كالبدي شهر به طور قابل توجهي با سطح كیفیت سالمت
عمومي شهروندان كرماني مرتبط است .نتایج بر این تأكید دارند كه افزایش تراكم فضاي تجاري همكف محلي ،نسبت
اختالط كاربري زمین ،اتصال بیشتر معابر به یكدیگر از جمله مداخالتي است كه ميتواند با ارتقاء شاخص قابلیت پیادهروي
محالت در كنار توسعه فضاي سبز شهري كیفیت سالمت عمومي شهروندان را بهبود بخشد.
کليدواژهها :سالمت عمومي ،نسبت اختالط كاربري ،قابلیت پیاده روي ،كرمان.
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مقدمه
فضاهاي شهري تأثیر زیادي بر سالمت عمومي شهروندان دارند .این در حالي است كه در بسیاري از شهرها ،عدم
توجه به جنبههاي انساني در طراحي و معماري فضاي شهري باعث آسیب سالمت رواني ،اجتماعي شهروندان ميشود.
مطالعات زیادي سرمایهگذاري در حمل و نقل و برنامهریزي كاربري زمین را به عنوان عوامل تأثیر گذار بر بهداشت
عمومي مطرح كردهاند (Saelens et al, 2003: 1552؛  Ewing et al, 2003:47و .)Frumkin et al, 2004
این بررسيها نشان ميدهد كه الگوهاي كاربري زمین و طراحي سیستمهاي حمل و نقل به طور چشمگیري بر میزان
پیادهروي و استفاده از دوچرخه براي حمل و نقل اثر گذارند (.)Ewing and Cervero, 2001: 88
از منظر بهداشت عمومي طیف گستردهاي از متغیرهاي محیطي با فعالیت بدني تفریحي ارتباط دارد ( French et
 al, 2001: 309و  .)Humpel et al, 2002: 188به طور مثال مطالعه فرانك و همكاران( Frank et al,
)2003نشان داد كه چاقي در مناطقي كه كاربري زمین ،پیادهروي تا مقصد را دشوار ميكند شیوع بیشتري دارد .امروزه
نقش محیط كالبدي در بهداشت عمومي بسیار مورد توجه قرار گرفته است و خألهاي بیشماري در تحقیقات مربوطه
وجود دارد (.)Dannenberg et al, 2003:1503
چالشهاي موجود در حوزه سالمت عمومي شهروندان معاصر مقولهاي اسـت كـه در شـهرهاي كشـورهاي در حـال
توسعه از جمله ایران مسئله برانگیز شده است .به طور مشخص پژوهش آقامالیي و همكاران( )70 :1395در شهر كرمان
نشان داده است كه با افزایش گرایش افراد به سبك زندگي مدرن ،سالمت عمومي آنان كاهش یافته است .در این رابطه
محققین با هدف بررسي نقش محیط كالبدي شهر در سالمت عمومي شهروندان كرماني با طرح سواالتي چون؛ چگونگي
توزیع شاخص نسبت اختالط كاربري اراضي شهري ،به ارزیابي نحوه پراكنش شاخص قابلیت پیادهروي و تـراكم فضـاي
سبز شهري و در نهایت چگونگي ارتباط آنها با شاخص كیفیت سالمت عمومي شهروندان كرماني پرداختند.
پيشينه نظري
با رشد سریع شهرنشیني ،سالمت و رفاه شهروندان به طور فزایندهاي به یك چالش تبدیل ميشود .یك بررسي
سیستماتیك توسط كرفیس و همكاران ( )Krefis et al, 2018طیف گستردهاي از تحقیقات در مورد روابط بین
محیطهاي شهري و سالمت یا رفاه شهروندان را نشان داده است .چندین مطالعه رابطه بین درختان شهري و عملكرد
ایمني بدن را بررسي كردهاند .ایشان دریافتهاند كه افزایش فعالیت سلولهاي لنفوسیت ( 1)NKميتواند بیش از هفت روز
پس از بازدید از یك محیط جنگلي ادامه داشته باشد ( Li et al, 2008: 45و  .)Li et al, 2010: 157همچنین
پیشنهاد شده است كه غلظتهاي باالتر فیتونسیدها( 2تركیبات عالي فرار( 3)VOCمعطر آزاد شده توسط درختاني چون؛
گردو ،كاج ،نراد ،بلوط ،فندق ،سروكوهي ،اكالیپتوس ،بید ،افرا و زبان گنجشك ،كه به طور معمول در مناطق جنگلي و
فضاي سبز شهري یافت ميشوند ،ميتوانند به افزایش فعالیت  NKكمك كنند ( .)Li et al, 2009: 953در این
زمینه یك مطالعه مروري جامع نتایج بهداشتي مهمي را در زمینه نقش درختان شهري در سالمت شهروندان ارائه نموده
است (. )Wolf et al, 2020
ساخت و شكلگیري فضاهاي سبز شهري ميتواند اثرات مستقیمي بر روح و روان شهروندان داشته باشد(صالحي فرد
و علي زاده .)24 :1387 ،فضاي سبز مناسب در شهرها عالوه بر سالمت جسمي ،موجب آرامش روان ،بازده كاري بیشتر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.

Natural Killer
Phytoncides
3. Volatile Organic Compounds
2.
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و كیفیت زندگي بهتر ميگردد (ابراهیم زاده ،عبادي جوكندال .)39 :1387،مطالعات نشان ميدهد كه زندگي در مناطق
شهري با فضاي سبز بیشتر در مقایسه با مناطق با فضاي سبز كمتر بر سالمت روان و رفاه تأثیر مثبت بیشتري دارد
( .)White et al, 2013: 920این فرضیه در چهار جامعه داراي محرومیت شهري باال در اسكاتلند با استفاده از
اندازهگیريهاي عیني مقدار فضاي سبز در اطراف خانه و برآوردهاي ذهني استفاده از فضاي سبز محلي ،استرس ،سالمت
عمومي و فعالیت بدني شركتكنندگان ،نشان داد كه ارتباط مثبت قابل توجهي بین دسترسي به فضاهاي سبز و استرس
و همچنین سالمت عمومي وجود دارد ( .)Ward Thompson et al, 2016مك كراكن و همكاران ( McCracken
 )et al, 2016: 211ارتباط بین فضاي سبز شهري و كیفیت زندگي مرتبط با سالمت در كودكان در شهر ادینبورگ را
مطالعه نمودند .با همین رویكرد رابطه عملكرد پاركهاي شهري با سالمت رواني شهروندان سالمند شهر مشهد توسط
صابريفر ( )289 :1397مورد بررسي قرار گرفته است.
در كنار فضاهاي سبز ،ساختمانها و سازههاي ساخته شده شهري نیز بر سالمت عمومي جمعیت شهري تأثیر
ميگذارند .طراحي فضاهاي باز و سبز محلي ،برنامهریزي فضاهاي شهري پیاده ،ایجاد محالت متراكم با كاربريهاي
مختلط مسكوني وتجاري و اداري ،اجراي طرحهاي شهري میانافزا در فضاهاي باز و بال استفاده ،افزایش دسترسي
فیزیكي و بصري ساكنان به طبیعت از طریق طراحي طبیعت گرا ،ایجاد فرصتهاي فرهنگي -اجتماعي و تجاري-
تفریحي در محله ،كاهش وابستگي زندگي شهري به اتومبیل از طریق تجهیز محالت به خدمات عمومي نظیر مدارس
محلهاي ،توسعه شبكه حمل و نقل بین محلي و ارتقاي كیفیت فضاهاي جمعي در مراكز محلي متناسب با گروههاي
جمعیتي استفاده كننده ،از راهبردهاي پایدار براي ارتقاي سالمت و ایمني عمومي در محیط شهري معرفي شده است
(باقري و عظمتي. )83 :1389 ،
هونولد و همكاران ( )Honold et al ,2012: 315تراكم زیستي متعدد و تأثیر بالقوه آنها بر سالمت و رفاه را در
شهر برلین ،آلمان مورد بررسي قرار دادند .نتایج نشان داد كه ساكنان بلوكها با تراكم زیاد نسبت به ساكنان بلوكها با
تراكم كم رضایتمندي كمتري داشتهاند .با این رویكرد اثرات بر سالمت و رفاه شهروندان ساكن در نزدیكي یك بزرگراه
شهري توسط فولي و همكاران ( )Foley et al, 2017مورد بررسي قرار گرفته است .از سوي دیگر مطالعه پرتو و
همكاران( )127 :1398نشان داد كه فضاهاي باز شهري ميتوانند محیطهاي مناسبي براي توسعه فعالیتهاي مرتبط با
ارتقاي سالمت شهروندان باشند .عظیمي و همكاران( )307 :1399تاثیر خوانایي و كیفیت بصري ،دسترسي به فضاي سبز
شهري ،امنیت فضاي شهري ،كیفیت مبلمان شهري ،اختالط و تنوع كاربريها بر سالمت روان شهروندان را مثبت و
معنادار ارزیابي نمودند .در این رابطه متغیرهاي كیفیت فضاي سبز شهري و تنوع كاربريها به ترتیب بیشترین و كمترین
تاثیرگذاري را بر سالمت روان شهروندان داشتهاند.
پيشينه عملي
اگرچه قابلیت پیادهروي ،شكل شهر ،تراكم و دسترسي به فضاهاي سبز به عنوان عناصر محیط كالبدي شناخته
ميشوند كه ممكن است بر سالمت شهروندان تأثیر بگذارند ،برخي مطالعات نتایج متضادي را درباره میزان این تأثیر
بدست آوردهاند ( Handy et al, 2002: 70؛  Wendel‐Vos et al, 2007: 435؛ Forsyth et al, 2007:
 .)690براي مثال اگرچه نئوونن و همكاران ( )Neuvonen et al, 2007: 235بر رابطه مثبت بین دسترسي به فضاي
سبز و فعالیت بدني تأكید نمودهاند نتایج تحقیقات دیگر (از جمله؛  Hillsdon et al, 2006: 1127و McCormack
 )et al, 2008: 33هیچ رابطه معناداري را نشان نداده است.
در اغلب مطالعات گذشته فعالیت بدني شهروندان یا با استفاده از خوداظهاري و یا با بهرهگیري از سیستم موقعیت
یابي جهاني ( )GPSارزیابي شده است .در كاري متفاوت فرانك و همكاران ( )Frank et al, 2004: 87همانند
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اندازهگیري فرمهاي شهري ،فعالیت بدني  357بزرگسال را با بهرهگیري از شتاب سنج به صورت عیني برآورد نمودند .در
این رابطه بحریني و خسروي ( )1389با برداشت میزان پیادهروي شهروندان از طریق خوداظهاري نقش فضاهاي شهري
در فراهم نمودن امكان سالمتي شهروندان شهر جدید هشتگرد را بررسي نمودند.
براساس چارچوب پیشنهادي از سوي حكیمیان ( )215 :1394عوامل تأثیرگذار بر چاقي شامل ویژگيهاي كالبدي
فضاهاي شهري به مثابه مبداء -مقصد ،مسیر و محدوده ،شامل اختالط كاربري ،ایمني و امنیت ،الگوي شبكه معابر،
ویژگيهاي زیباشناختي و اقلیمي ،و قابلیت دسترسي به انواع مقاصد فعالیت بدني و فروشگاههاي مواد غذایي ميباشند.
همچنین رابطهي بین سالمت عمومي و تأمین فضاي سبز باز ،آزاد و قابل دسترس با این فرض كه طراحي محیط و
منظر شهري سالم از طریق طراحي و ارتقاي كیفیت فضاهاي شهري ميتواند به ارتقاي سالمت عمومي شهروندان منجر
شود توسط پژواك و دلفان حسن زاده ( )1394مورد بررسي قرار گرفته است .در بررسي سیستماتیك دیگري كه بر روي
رابطه بین اندازهگیريهاي عیني محیط شهري و پریشاني رواني صورت گرفته ،گونگ و همكاران( Gong et al, 2016:
 )48به طور خاص ،كارهاي آینده را به پویا نمایي مكاني-زماني محیط شهري با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایي
ترقیب نمودهاند.
در بیشتر مطالعات گذشته از پرسشنامه  GHQبراي ارزیابي سالمت عمومي استفاده شده است (از جمله؛ White
 et al, 2013: 920و  .)Wood et al, 2016: 336در ایران نیز آبرون و همكاران ( )251 :1397با استفاده از
پرسشنامه كیفیت محیط شهري و پرسشنامه سالمت عمومي ( )GHQتأثیر ابعاد مختلف كیفیت محیط شهري بر سطح
سالمت رواني شهروندان سبزوار را مطالعه نمودند .همچنین نقش ارتقاي كیفیت محیط در بهبود سالمت روحي و رواني
از طریق دو پرسشنامه سالمت روان ( )GHQ28و پرسشنامه محقق ساخت ،توسط عبداهلل زاده فرد و شمس الدیني
( )98 :1399مورد بررسي قرار گرفته است.
مرور ادبیات تحقیق نشان داد كه تا كنون اغلب مطالعات تأثیر محیط كالبدي شهر بر روي فعالیت بدني را بر مبناي
خود اظهاري و ارزیابي ادراك شهروندان از محیط و با استفاده از روشهاي غیرمكاني از جمله مدلسازيهاي رگرسیوني
برآورد كردهاند .مطالعاتي كه روشهاي مكاني را براي برآورده رابطه مابین محیط كالبد شهري و سالمت شهروندان به
كار برده باشند ناچیز هستند .لذا مطالعه حاضر با رویكردي میان رشتهاي براي پر كردن شكافهاي موجود در ادبیات
تحقیق به ارزیابي ارتباط شاخصهاي محیط كالبدي شهر كرمان؛ اعم از فضاي سبز و قابلیت پیادهروي ،با كیفیت
سالمت عمومي شهروندان كرماني با استفاده از پرسشنامههاي استاندارد 28سوالي سالمت عمومي( )GHQپرداخته
است.
دادهها و روششناسي
تحقیق حاضر به لحاظ هدف توسعهاي و به لحاظ ماهیت و روش میداني ميباشد .بدین منظور پس از مرور ادبیات
متغیرها و شاخصهاي محیط كالبدي شهر و شاخص كیفیت سالمت عمومي ،دادههاي سالمت عمومي شهروندان
كرماني با یك نظرسنجي پرسشنامهاي در سال  1398گردآوري گردید .فرآیند نمونهگیري در دو مرحلهاي انجام شد كه
در مرحله نخست با استفاده از روش تصادفي كوكران و با توجه به جمعیت  738724نفر سرشماري عمومي نفوس مسكن
سال  1395شهر كرمان نمونهاي از  384نفر پاسخگو انتخاب گردید .در مرحله دوم جهت گزینش محل برداشت
پرسشنامهها از روش نمونهگیري خوشهاي سلسله مراتبي استفاده گردید .در این راستا براي جلوگیري از تمركز
پرسشنامهها در مناطقي خاص از شیوه پرسشنامه مكان مرجع تصادفي با عملگر تور ماهیگیري  GISدر مناطق پنجگانه
شهرداري كرمان استفاده گردید.
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همچنین پایگاه داده بلوك آماري سرشماري عمومي نفوس–مسكن سال  1395شهر كرمان براي استخراج
شاخصهاي محیط كالبدي شهر ،خطوط مركزي شبكه معابر و فضاي سبز در سیستم اطالعات جغرافیایي تشكیل گردید.
در ادامه پس از محاسبه متغیرهاي تراكم مسكوني ،تراكم تجاري همكف ،تراكم تقاطع معابر و تراكم فضاي سبز و
شاخصهاي نسبت اختالط كاربري زمین و قابلیت پیادهروي ،1مقادیر همبستگي جزئي متغیرهاي فرم شهري كرمان با
مقادیر شاخص كیفیت سالمت عمومي شهروندان برآورد و تحلیل گردید.
اندازهگيري محيط کالبدي شهر

تعیین ارتباط شكل شهري با كیفیت سالمت عمومي شهروندان مستلزم داشتن دادههاي كافي در محیطهاي متنوع
شهري است ( .)Cervero and Duncan, 2003: 1480مطالعه حاضر با استفاده از ویژگيهاي عیني اندازهگیري
شده محیط شهري در سیستم اطالعات جغرافیایي ( )GISبه ارزیابي محیطهاي مرتبط با زندگي شهروندان پرداخته
است .از سه داده مكاني بلوك آماري سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال  ،1395شبكه معابر شهري و كاربري زمین
به ترتیب براي محاسبه متغیرهاي؛ تراكم مسكوني ،)RD(2تراكم اتصال خیابانها ،)CD(3تراكم تجاري همكف)GCD(4
و شاخص نسبت اختالط كاربریها )LUMR( 5استفاده شده است(جدول  .)1نسبت اختالط كاربریهاي بیانگر درصد
تركیب سه كاربري عمده شهري(مسكوني ،تجاري و اداري) ميباشد .آنگونه كه از روابط ارائه شده در جدول  2مشخص
است ،این اقدامات به محاسبه شاخص قابلیت پیادهروي انجامید .شاخص قابلیت پیادهروي بعد از استاندارد سازي و جمع
جبري متغیرها و شاخصها حاصل گردید.
جدول  -1تعاریف ،معادله ها و منبع داده هاي مورد استفاده در محاسبه متغیرها و شاخصها
متغير/شاخص
تراكم مسكوني()RD
تراكم اتصال خیابان()SCD
سطح همكف تجاري()GCD
نسبت اختالط كـاربري زمـین
()LUMR

تعریف رابطه
هرچه تراكم مسكوني بیشتر ،احتمال پیـاده
روي بیشتر
بلوك هاي كوچكتر با تقاطع هـاي بیشـتر،
راحتي پیاده روي
حجم فضاي تجاري همكف بیشـتر بیـانگر
پیاده روي بیشتر
مقادیر باالتر بیانگر اختالط بیشـتر و پیـاده
روي بیشتر

معادله
تعداد خانوارها  /مسـاحت كـاربري
مسكوني
تعداد تقاطع ها  /هكتار

منبع داده ها
داده هـــاي بلـــوك آمـــاري
سرشماري سال 1395
خطوط مركزي خیابان

مساحت كل تجاري /مساحت كـل
بلوك
نســـبت تركیـــب ســـه كـــاربري
مسكوني ،تجاري و اداري

پایگاه داده كاربري زمین طـرح
جامع
پایگاه داده كاربري زمین طـرح
جامع

منبع :برگرفته از تحقیق Frank et al, 2005

با توجه به هدف این مطالعه ،براي بررسي نقش محیط كالبدي شهر در سالمت عمومي شهروندان از پرسشنامه 28
سوالي كیفیت سالمت عمومي ( )GHQاستفاده شده است(جدول  .)2روایي و پایایي پرسشنامه مورد استفاده توسط
نورباال و همكاران( )1387مورد ارزیابي قرار گرفته است .مقادیر محتمل حداكثر و حداقل پرسشنامه چهار طبقهاي GHQ
(=0بیشتر از حد معمول؛  =1درحدمعمول؛  =2كمتر/بیشتر از حدمعمول و  =3خیلي كمتر/بیشتر ازحدمعمول) به ترتیب  0و
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.

Walkability Index
Residential Density
3. Connection Street Density
4. Ground Commercial Density
2.

Landuse Mixing Ratio

5.
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 84ميباشد .هر چه مقدار عدد  GHQپایین تر باشد پاسخگو از شرایط مناسبتري به لحاظ كیفیت سالمت عمومي
برخوردار است.
جدول  -2شاخصهاي به كار رفته در پژوهش
شاخص
نسبت اختالط
*

کاربریها

منبع

ابزار/فرمول
𝑅𝑀𝑈𝐿
])

𝑅𝑂
𝑂𝑅𝐶

∑( ) ln

𝑅
𝑂𝑅𝐶

∑( ) +

𝑂
𝑂𝑅𝐶

∑( ) ln

𝑂
𝑂𝑅𝐶

∑( ) +

)ln(𝑛3

𝐶
𝑂𝑅𝐶

∑( ) ln

𝐶
𝑂𝑅𝐶

∑([

× = −1

Frank et al,
2005: 119

قابليت پيادهروي

)𝑅𝑀𝑈𝐿&𝐷𝐶𝐺&𝐷𝐶𝑆&𝐷𝑅( 𝑒𝑟𝑜𝑐𝑠𝑍 ∑ = 𝑥𝑒𝑑𝑛𝑖 𝑦𝑡𝑖𝑙𝑖𝑏𝑎𝑘𝑙𝑎𝑊

Saelens et al,
2003

کيفيت سالمت

پرسشنامه GHQ28

Goldberg and
Hillier, 1979

عمومي

* كه در اینجا =C :مجموع مساحت كاربریهاي تجاري؛  =Rمجموع مساحت كاربریهاي مسكوني و  =Oمجموع مساحت كاربریهاي اداري،
در هر بلوك سرشماري مي باشد .واحد اندازه گیري متریك است .همچنین  nبا توجه به تعداد كاربري هاي دخیل در مدل تعیین مي شود .از
آنجاییكه متغیرهاي بعضاً از چولگي باالیي برخوردار بودند از تبدیل لگاریتم طبیعي جهت نرمال كردن توزیع داده هاي ورودي در مدل استفاده
شد.

همچنین از دادههاي كاربري فضاي سبز شهري و پایگاه داده درختان شهري سازمان پاركها و فضاي سبز شهرداري
كرمان در سال  1395براي محاسبه متغیر تراكم فضاي سبز )GSD(1استفاده شده است .با تركیب دادههاي كاربریهاي
فضاي سبز شهري (اعم از كمربند سبز ،جنگل ،پارك ،رفیوژ ،میادین و  )...با تراكم نقطهاي درختان شهري متغیر تراكم
فضاي سبز شهري محاسبه گردید.
قلمرو پژوهش

شهر كرمان با موقعیت ریاضي در 57درجه و  4دقیقه طول شرقي و 30درجه و 17دقیقه عرض شمالي ،در استاني با
همین نام در بخش جنوب شرقي كشور ایران واقع شده است(شكل .)1این شهر با ارتفاع تقریبي  1754متر از سطح
آبهاي آزاد و مساحتي معادل  13000هكتار از اقلیمي گرم و خشك تابستانه و سرد و خشك زمستانه برخوردار
است(غضنفرپور و همكاران .)7 :1399 ،محدودیتهاي طبیعي امكان توسعه و نگهداري از فضاي سبز شهري كرمان را با
مشكالتي بسیار مواجه نموده است .با این وجود مدیریت شهري با تكیه بر تجارب باغ شهرهاي ایراني از جمله باغ
شاهزاده ماهان تالش بسیاري در جهت توسعه فضاي سبز و حفظ سرزندگي فضاي شهري دارد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Green Space Density

1.
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شكل  -1قلمرو جغرافیایي شهر كرمان (ترسیم :نگارندگان)

بررسي توزیع سه كاربري عمده مسكوني ،تجاري و اداري در شهر كرمان نشان داد كه كاربري مسكوني با 2568/5
هكتار مساحت حدود  36درصد پهنه شهر كرمان را به خود اختصاص داده است(جدول  .)3این در حالي است كه
كاربریهاي تجاري و اداري هر كدام به ترتیب با  271/52و  201/65هكتار مجموعاً كمتر از 7درصد مساحت عرصه شهر
كرمان را در بر گرفتهاند(شكل .)2
جدول  -3توزیع كاربرهاي عمده شهري كرمان

ردیف
1
2
3
4
5
مجموع

كاربري
مسكوني
تجاري
اداري
فضاي سبز
سایر

مساحت(هكتار)
2568/50
271/52
201/65
1000
3114/91
7156/58

درصد مساحت
35/89
3/79
2/81
13/97
43/52
100

منبع :طرح جامع شهر كرمان

همچنین بنا به اذعان سازمان سیما ،منظر و فضاي سبز شهري شهرداري كرمان مجموعاً یك هزار هكتار فضاي سبز
در مناطق پنجگانه شهر موجود ميباشد كه حدود 14درصد كاربریهاي شهري را در بر ميگیرد(جدول  .)3بر اساس
برآوردها در سال 1399سرانه فضاي سبز شهر كرمان به 14/3مترمربع رسیده است .مساحت هر یك از انواع كاربريهاي
فضاي سبز شهري در جدول  4ارائه شده است.
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جدول  -4ویژگیهاي كاربریهاي فضاي سبز شهر كرمان

كمربند سبز
210

نوع فضاي سبز
مساحت(هكتار)

پارك
205

جنگل قائم
262

رفیوژ
133

سایر
160

میدان
30

مجموع
1000

منبع :سازمان سیما ،منظر و فضاي سبز شهري شهرداري كرمان ()1399

شكل  :2كاربري اراضي عمده و نقاط برداشت پرسشنامه  GHQدر شهر كرمان (ترسیم :نگارندگان)

یافتهها
آمار توصیفي براي متغیرهاي جمعیتي و شاخص كیفیت سالمت عمومي در جدول  5ارائه شده است .شركت كنندگان
در مطالعه تا حدودي بیشتر زن بودند ( 50.3درصد) ،و  28درصد پاسخگویان حداقل مدرك كارداني داشتند .میانگین سني
آنها  38/4سال بود كه با یك دامنه  57ساله حداقل و حداكثر سن مشاركت كنندگان در نظرسنجي كیفیت سالمت
عمومي به ترتیب  16و  73سال مي باشد .میانگین شاخص كیفیت سالمت عمومي افراد  56/06برآورد گردید كه
باالترین و كمترین نمره بدست آمده از پرسشنامه  28سوالي به ترتیب  13و  84شده است.
جدول  :5مشخصات نمونه( )n=384
19.5-15

24.5-20

29.5-25

34.5-30

39.5-35

44.5-40

49.5-45

54.5-50

59.5-55

64.5-60

69.5-65

مجموع

متغير

74.5-70

رده سني

3/65

12/5

17/9

11/9

11/7

10/4

11/2

6/77

4/95

3/13

3/39

2/34

100

زن

0/52

4/69

9/11

5/47

4/69

5/73

5/72

4/43

3/39

2/34

2/07

2/08

50/3

مرد

3/13

7/81

8/85

6/51

7/03

4/69

5/47

2/34

1/56

0/78

1/30

0/26

49/7

دیپلم و پایینتر

2/86

6/77

10/1

7/55

8/59

7/29

8/85

6/51

4/69

3/13

3/39

2/34

/14
72

كارداني

0/78

3/13

2/34

1/3

1/04

0/52

1/56

0/00

0/00

0/00

0/00

0/00

/68

فراواني درصدي

جنسيت
تحصيالت
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10
كارشناسي
كارشناسي
ارشد

0/00

2/6

4/95

2/6

1/3

2/34

0/52

0/26

0/00

0/00

0/00

0/00

/58
14

0/00

0/00

0/52

0/52

0/78

0/00

0/26

0/00

0/00

0/00

0/00

0/00

2/08

دكتري

0/00

0/00

0/00

0/00

0/00

0/26

0/00

0/00

0/26

0/00

0/00

0/00

0/52

میانگین GHQ
68

56/1

58/6

60/2

58/6

59/7

56/6

57/9

53/6

61/4

52/3

51/2

/89
57

منبع :یافتههاي تحقیق1398 ،

بررسي آمارههاي توصیفي فرم شهري كرمان نشان داد كه به لحاظ تراكم خالص مسكوني به طور میانگین در هر
هكتار  32/91خانوار سكونت دارند(جدول  .)6این مقدار در مناطق انبوهسازي شده شهري به حداكثر  578/35خانوار نیز
ميرسد .به طور میانگین در هر هكتار  117/37متر فضاي تجاري همكف توزیع شده است .از نظر تراكم تقاطعهاي
شهري به طور متوسط در هر هكتار  44/26تقاطع وجود دارد .محاسبه شاخص نسبت اختالط كاربريهاي شهري با تكیه
بر سه كاربري عمده مسكوني ،تجاري و اداري در واحد بلوكهاي آماري شهر كرمان مقدار متوسط 0/17را نشان داد.
شاخص تركیبي قابلیت پیادهروي مقادیر مختلفي از  -1/95تا  75/4را در بافت شهري كرمان در بر داشت .این آمارهها در
رابطه با تراكم فضاي سبز شهر كرمان نشان داد كه به طور میانگین در هر هكتار از شهر حدود 59/24درخت كاشته شده
است.
جدول  -6آمارههاي توصیفي متغیرها و شاخصهاي فرم شهري كرمان

ردیف
1
2
3
4
5
6

متغير/شاخص
تراكم مسكوني( خانوار در هر هكتار)
تراكم تجاري همكف(متر در هكتار)
تراكم تقاطع ها(تقاطع در هكتار)
نسبت اختالط سه كاربري(مسكوني ،تجاري و اداري)
قابلیت پیاده روي(مجموع نمره استاندارد سه كاربري)
تراكم فضاي سبز شهري در هكتار

درصد یا ميانگين انحراف معيار دامنه
166/87 -0
37/23
32/91
1652/62 -0
194/15
117/37
0-108
79/32
44/26
0/0-97
0/24
0/17
 -3/66تا 12/87
3/08
1/08
198/0-37/04
37/42
59/24

منبع :یافتههاي تحقیق1398 ،

بررسي پراكنش فضایي متغیرهاي تراكم مسكوني(خانوار در هكتار) شهر كرمان نشان ميدهد كه به جز چند لكه از
مناطق انبوه سازي شده شهر كرمان سایر مناطق مركزي شهر از تراكم نسبتاً متوسط به پاییني برخوردار است .انبوه
سازي هاي بیشتر در مناطق  2و  3شهري گسترش یافته است(شكل3الف) .پراكنش فضایي متغیر تراكم تجاري همكف
و كاربري اداري(به ترتیب در اشكال3ب و 3ج) نشاندهنده آن است كه بیشتر فضاهاي تجاري همكف در بخش مركزي
شهر حوالي بازار در منطقه  5متمركز شده است .پهنهبندي شاخص نسبت اختالط كاربريهاي عمده شهري در
كرمان(شكل3د) نشان داده كه در مناطق مركزي شهر و مجاور شبكه معابر اصلي به دلیل تركیب بیشتر سه كاربري؛
مسكوني ،تجاري و اداري ،این شاخص مقادیر باالتري را ارائه داده است.

صداقت و صادقينیا47-63 ،)2(.8 ،
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شكل  :3توزیع و نسبت اختالط كاربریهاي عمده شهر كرمان؛ تراكم مسكوني(الف) ،تراكم تجاري همكف(ب) ،تراكم اداري(ج) و نسبت
اختالط كاربریها(د)( ،ترسیم :نگارندگان).

گسترش عمدتا افقي شهر كرمان باعث شده كه متغیر تراكم تقاطعها به طور یكنواختي در سراسر شهر توزیع
گردد(شكل 4الف) .همین شرایط در رابطه با شاخص قابلیت پیادهروي(شكل 4ب) تكرار شده است به نحوي كه هر چه از
مرز مناطق پنجگانه به سمت حومه شهر برویم مقادیر شاخص قابلیت پیاده روي كاهش ميیابد .باالترین مقادیر این
شاخص را در منطقه  5ميتوان یافت .بررسي متغیر تراكم فضاي سبز شهري نشان داد كه باالترین مقادیر آن(شكل 4ج)
به ترتیب در مناطق  3 ،2و  4قابل مشاهده است .این تا حدود زیادي متأثر از توسعه پاركها و فضاي سبز حاشیه و رفیوژ
معابر در این مناطق به نسبت جدیدالتاسیس ميباشد.
بررسي الگوي حاصل از درونیابي شاخص كیفیت سالمت عمومي شهروندان كرمان بر اساس مقادیر حاصل از
پرسشنامه زمین مرجع نشان داد كه منطقه  3پایین ترین مقاریر  GHQرا دارا مي باشد این مهم گویاي وضعیت سالمت
عمومي نسبتا بهتر شهروندان در این منطقه است(شكل 4د) .همچنین در نقشه یك منطقه آبي رنگ در حدفاصل سه
منطقه  4 ،3و  5مشاهده مي شود كه از مقادیر پایین  GHQو بالتبع شاخص سالمت عمومي بهتري نسبت به سایر
مناطق برخوردار است .در این نقشه به ترتیب ظلع غربي منطقه  ،2منطقه  1و ضلع شمالي منطقه  5با باالترین مقادیر
 GHQنامطلوبترین شرایط را به لحاظ شاخص كیفیت سالمت عمومي دارند.
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شكل  :4توزیع؛ تراكم تقاطعها(الف) ،شاخص قابلیت پیادهروي (ب) ،تراكم فضاي سبز(ج) شهر كرمان و درونیابي شاخص كیفیت سالمت
عمومي شهروندان كرماني(د)( ،ترسیم :نگارندگان).

همبستگيهاي جزئي بین مقادیر كیفیت سالمت عمومي و متغیرهاي سن ،وضعیت تحصیلي و جنسیت در جدول 7
ارائه شده است .مقادیر همبستگي مثبت مابین سن و كیفیت سالمت عمومي( r=0/154؛  )p=0/002گویاي آن است كه
هر چه سن باالتر مي رود عدد  GHQنیز باالتر ميرود كه در اصل نشان دهنده پایین آمدن كیفیت سالمت عمومي با
افزایش سن است .متغیر جنسیت نیز با كیفیت سالمت عمومي رابطه مثبت معنادار( r=0/144؛  )p=0/004داشته است.
در مقابل همبستگي متغیر تحصیالت با كیفیت سالمت عمومي( r=-0/145؛  )p=0/004از نوع منفي معنادار بوده است.
این بیانگر توجه بیشتر افراد تحصیل كرده به وضعیت سالمت خود ميباشد.
جدول  -7همبستگي جزئي متغیرهاي سن ،جنسیت و تحصیالت با شاخص كیفیت سالمت عمومي

متغير
سن
جنسیتالف
تحصیالتب

همبستگي r
0/154
0/144
-0/145

R2
0/014
0/020
0/021

معناداري p
0/002
0/004
0/004

الف  =0مرد ؛  =1زن ؛ ب =0كارداني و پایین تر ؛  =1كارشناسي و باالتر
منبع :یافتههاي تحقیق1398 ،

بررسي رابطه متغیرهاي فرم شهري با یكدیگر در اغلب موارد سطح باالیي از معناداري را نشان داد (جدول  .)8اما
آنچه موید فرضیات تحقیق است رابطه معكوس نسبتاً ضعیف متغیر تراكم مسكوني با متغیرهاي نسبت اختالط كاربري و
تراكم فضاي سبز به ترتیب با مقادیر همبستگي  -0/053و  -0/074ميباشد .نكته قابل توجه دیگر رابطه مثبت با
معناداري بسیار باالي متغیر شاخص قابلیت پیادهروي با متغیرهاي تراكم تقاطعهاي شهري و نسبت اختالط كاربريهاي
عمده به ترتیب با مقادیر همبستگي 0/759و  0/734ميباشد .همچنین رابطه قوي متغیر تراكم تجاري همكف با سه
متغیر تراكم تقاطع ،نسبت اختالط كاربري و قابلیت پیادهروي به ترتیب با مقادیر همبستگي  0/409 ،0/418و 0/522

صداقت و صادقينیا47-63 ،)2(.8 ،
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بیانگر نقش كاربريهاي تجاري همكف در تعدیل شاخص نسبت اختالط كاربريها و بهبود شاخص پیادهروي شهري
است.
جدول  -8همبستگي جزئي متغیرها و شاخصهاي فرم شهري كرمان با تأكید بر شاخص كیفیت سالمت عمومي شهروندان كرمان
تراکم

تراکم

تراکم

نسبت

شاخص

تراکم

سالمت

تراکم مسکوني

مسکوني
1

تجاري
0/107

تقاطع
**0/417

اختالط
-0/053

پيادهروي
**0/298

فضاي سبز
-0/074

عمومي
0/075

تراکم تجاري

0/107

1

**0/519

**0/611

**0/646

**0/276

**-0/183

تراکم تقاطع

**0/417

**0/519

1

**0/297

**0/759

**0/275

*-0/149

نسبت اختالط

-0/053

**0/611

**0/297

1

**0/734

**0/273

**-0/191

شاخص پيادهروي

**0/298

**0/646

**0/759

**0/734

1

**0/213

*-0/137

تراکم فضاي سبز

-0/074

**

0/276

**

**

0/273

**

1

**

سالمت عمومي

0/075

**

-0/183

**

-0/191

**

1

*

0/275

-0/149

*

0/213

-0/137

-0/715

-0/715

*  0/05 =ρتا  0/01و ** 0/00 =ρ
منبع :یافتههاي تحقیق1398 ،

بر اساس جدول  ،8مقادیر شاخص كیفیت سالمت عمومي با مقادیر شاخص نسبت اختالط كاربري زمین و متغیر
تراكم فضاي سبز شهري به ترتیب با همبستگي  -0/19و  -0/71رابطه معكوس كامالً معناداري داشته است .به این معنا
كه با افزایش مقادیر نسبت اختالط و تراكم فضاي سبز مقادیر كیفیت سالمت عمومي كاهش یافته كه در اصل به معناي
بهبود شاخص كیفیت سالمت عمومي است .متغیرهاي تراكم تقاطع و شاخص قابلیت پیادهروي نیز به ترتیب با مقادیر
همبستگي  -0/149و  -0/137رابطه معكوس نسبتاً معناداري با شاخص كیفیت سالمت عمومي شهروندان كرماني
داشتند .از جمله موارد قابل توجه در این جدول همبستگي مثبت ناچیز( )r=0/075مابین تراكم مسكوني و مقادیر شاخص
كیفیت سالمت عمومي است .در حالي كه فرض بر این است هر چه تراكم مسكوني باالتر باشد احتمال پیادهروي بیشتر
و در نتیجه كیفیت سالمت عمومي با مقادیر  GHQپایینتر و رابطه معكوس خواهد بود .در مقابل رابطه معكوس معنادار
متغیر تراكم كاربري تجاري همكف و مقادیر شاخص كیفیت سالمت عمومي با همبستگي  -0/183این فرض را كه
فضاي تجاري همكف بیشتر با پیادهروي بیشتر و در نتیجه مقادیر GHQپایینتر و همانا كیفیت بهتر سالمت عمومي
همراه است را تصدیق ميكند.
نتيجه گيري
نتایج حاضر یافتههاي تحقیقات قبلي مربوط به ارتباطات سالمت شهروندان با متغیرهاي مستقل؛ سن ،جنسیت و
تحصیالت و متغیرهاي محیط ساخته شده شهري را تأیید مينماید .افزایش مقادیر  GHQبا باال رفتن سن به طور
مشخص بیانگر آن است كه افزایش سن كاهش كیفیت سالمت عمومي را در شهروندان كرمان به همراه دارد .در مقابل
كاهش مقادیر  GHQبا افزایش مقادیر رتبه سطح تحصیالت پاسخگویان و همبستگي منفي معناداري كه ارائه داده
است ،نشان دهنده آن است كه افزایش سطح تحصیالت ،حساسیت بیشتر شهروندان درباره كیفیت سالمت را در پي دارد.
پهنهبندي مقادیر شاخص كیفیت سالمت عمومي در سطح مناطق شهر كرمان نشان داد كه ضلع شرقي منطقه (2
محدوده خیابان هزار و یك شب ،پارك مادر و میدان كوثر) و بخش مركزي شهر حد فاصل سه منطقه  4 ،3و 5
شهرداري كرمان از وضعیت سالمت عمومي مناسبتري برخوردار هستند .این در حالي است كه ضلع غربي منطقه ،2
بخش شمالي منطقه  5و منطقه  1از كیفیت پایینتري در این شاخص برخوردارند.

60

دوفصلنامۀ علمي -پژوهشي جغرافیاي اجتماعي شهري ،1400 ،دورۀ  ،...شمارۀ  ،...پیاپي ...

همچنین ارتباط مستقیم كامال معنادار ،متغیرهاي فضاي ساخته شده شهري همچون؛ تراكم مسكوني ،تراكم تجاري
همكف ،تراكم تقاطعهاي شبكه معابر شهري و شاخص نسبت اختالط كاربريهاي عمده با شاخص قابلیت پیادهروي
شهري از سوي محقیقین دیگر(از جمله؛  Frank et al, 2005: 123و  )Gong et al, 2016: 55مورد تأیید قرار
گرفته است .در این بین رابطه نه چندان معنادار متغیر تراكم مسكوني با متغیر تراكم تجاري ،نسبت اختالط كاربري و
تراكم فضاي سبز نیاز به توجه دارد .این متغیر با متغیر تراكم تجاري از نوع مستقیم و با متغیرهاي نسبت اختالط كابري
و تراكم فضاي سبز از نوع معكوس ميباشد .چنین استنباط ميشود كه هر چه تراكم مسكوني در منطقهاي باالتر باشد
نسبت اختالط كاربري و تراكم فضاي سبز پایین ميآید.
چنین شرایطي در عدم معناداري رابطه مستقیم متغیر تراكم مسكوني و كیفیت سالمت عمومي تكرار شده است .در
حالي كه سایر متغیرهاي فضاي ساخته شهري اعم از؛ تراكم تجاري همكف ،تراكم تقاطعهاي شبكه معابر ،شاخص
نسبت اختالط كاربريها ،شاخص قابلیت پیادهروي شهري و تراكم فضاي سبز شهري با كیفیت سالمت عمومي
شهروندان كرماني رابطه معناداري داشتهاند .معكوس بودن همبستگي بین مقادیر متغیرهاي فضاي ساخته شده شهري و
مقادیر  GHQنشان دهنده آن است كه هر چه مقادیر متغیرهاي فرم شهري باالتر باشد مقادیر كیفیت سالمت عمومي
كمتر و به بیاني شهروندان از سالمت عمومي بهتري برخوردارند .در این بین متغیر تراكم فضاي سبز شهري به طور قابل
توجهي با كیفیت سالمت عمومي شهروندان كرماني مرتبط است .این یافته از سوي محققیني چون لي و همكاران( Li
 )et al, 2021نیز مورد تأیید قرار گرفته است.
با وجودي كه طیف گستردهاي از متغیرهاي جمعیت شناختي ،بیولوژیكي ،روانشناختي ،رفتاري ،اجتماعي و محیطي با
كیفیت سالمت عمومي ارتباط دارند لیكن نتایج این تحقیق همانند مطالعه اوینگ و همكاران( Ewing et al, 2014:
 )124بیانگر آن است كه نحوه توسعه فضاي كالبدي شهري تأثیرات مستقیمي بر سالمت عمومي شهروندان دارد .نتایج
این مطالعه حاكي از آن است كه برنامهریزان شهري و متخصصان بهداشت عمومي باید از نزدیك با هم همكاري كنند تا
به اتخاذ سیاستهایي در جهت ارتقاء كیفیت سالمت عمومي شهروندان منتهي گردد .بدیهي است استخراج شاخص
قابلیت پیادهروي به درك كلي ما از تأثیرات محیط كالبدي شهري در سالمت عمومي شهروندان كمك نمود ولي احتماالً
واردن كردن متغیرهاي محیطي دیگري همچون طول و سطح پیادهروها و مسیرهاي دوچرخه سواري به تقویت مدلسازي
كمك خواهد كرد.
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