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 چکیده

ر سلامت ب های محیط مصنوعمؤلفهبه عنوان یکی از  اختلاط کاربری اراضی تأثیراین پژوهش به دنبال بررسی چگونگی 

ای است و در زیر مجموعه پژوهش های موردی، توسعه -نوع پژوهش، کاربردی باشم. عمومی افراد در شههر مشههم می

پی ، فرانک و آنتروهریشمن - هرفینمال هایروشگیرد. برای سنجش اختلاط کاربری از پیمایشهی و همبسهتگی جای می

نمونه  1155برابر با سال به بالای شهر مشهم و حجم نمونه  52جامعه آماری تحقیق، شههرونمان شهانون اسهتفادگ گردیم. 

ر محلات مورد که د پژوهش نشههان داد که  نتایجمحله شهههر مشهههم گردآوری گردیم.  11های مورد نیاز از باشههم. دادگمی

ات مثبتی را سهههلامت عمومی افراد و همننین فعالیت بمنی و تأثیراین انتظار که اختلاط کاربری اراضهههی بتوانم  مطهالعهه

الیت داری میان اختلاط کاربری اراضی با فعمعنی یها، رابطهباشم، محقق نگردیم. بر مبنای یافتهروی شهرونمان داشته پیادگ

ای معنی دار اما معکوسی میان اختلاط وجود نمارد و در سوی مقابل نتایج نشان داد که رابطهروی روزانه افراد بمنی و پیادگ

ت، بمین معنی که با افزایش امتیاز اختلاط کاربری اراضی در مشهاهمگ گردیمگ اسسهلامت عمومی افراد کاربری اراضهی با 

ای همحلات همف، از کیفیت سلامت عمومی افراد کاسته شمگ است. با توجه به نتایج متفاوت این پژوهش با نتایج پژوهش

و  جربیت یبوم المللی که عممتاً در شهرهای کشورهای پیشرفته غربی انجام شمگ است و همننین فقر جمی مطالعاتبین

توان نتایج این پژوهش را به سهههایر ریزی سهههلامت شههههری در ایران، نطعاً نمیهای مرتبط با برنامهجمیم بودن پژوهش

     و ضروری است که مطالعات تجربی بیشتری در خصوص شهرهای ایران انجام پذیرد.  شهرهای ایران تعمیم داد

  محیط مصنوع، مشهماختلاط کاربری اراضی، سلامت عمومی، : هاکلیدواژه
 

                                                      
مطالعه ارتباط میان کاربری زمین شههههری با میزان فعالیت های بمنی شههههرونمان و بررسهههی "های طرح پژوهشهههی با عنوان این مقاله برگرفته از یافته. 1

های صهنمو  حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور انجام باشهم که با مسهاعمتمی "ی موردی شههر مشههم تأثیرات آن بر روی سهلامت آنها ممطالعه

 شمگ است.  
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 . مقدمه1

ین بهای محیط محیط مصهنوع با سلامت عمومی، کانون توجه پژوهشگران های اخیر، ارتباط میان ویژگیطی سهال

و داخلی مبحرینی و   5112، همکارانو  3؛ کریفیس5112، همکهارانو  5؛ تسهههای5111، همکهارانو  1المللی مفرانهک

کننمگ و روز افزون نگران ریبا توجه به ساین موضوع،  .بسهیاری بودگ است  1311، همکارانلطفی و ؛ 1321خسهروی، 

در مطالعات شهری شمگ  سلامت یزیبرنامه رحوزگ باعث شهکل گیری شههرونمان،  سهتیسهلامت ز یمزایعوامل تهم

   .است

ی های انسههانای را برای فعالیتپیرامون انسههان اشههارگ دارد که زمینهبه محیط سههاخته شههمگ  در وانع محیط مصههنوع

شههود که باواهنم به چیزهایی اشههارگ کننم که در محیط کنم. به بیانی دیگر، این اصههطلاح زمانی اسههتفادگ میفراهم می

های مؤلفهدر میان  . 1110، 0های بشری ایجاد شمگ استمبارتوسکاها و فعالیتها، برای انسانپیرامونی و  توسهط انسان

. چرا باشمای برخوردار میریزی شهری  از اهمیت ویژگمحیط مصهنوع، کاربری زمین شهریمبه عنوان نل  نظام برنامه

گیرنم و های ماتلف شهههکل میهای ماتلف در فضههاهای شههههری، از ارتباط میان کاربریها و فعالیتکه همه جریان

هنم دمصنوع شهرها را شکل می هستنم که با چگونگی جانمایی و عملکرد خود، محیطهای شهری اسهاساً این کاربری

و به همین دلیل نیز، در اغل  مطالعاتی که به ارتباط محیط مصهنوع و سلامت پرداخته شمگ است، کاربری زمین شهری  

رار گرفته اسهههت به عنوان یک عنصهههر تعیین کننمگ مهم مورد بررسهههی ن و بهه طور خهاص اختلاط کاربری اراضهههی

؛ 5112، و دیگران 2گادیز؛ 5111و دیگران،   7؛ براونسهههون5113؛، همکاران و 1؛ فاکتور5111، همکهارانو  2ممهاترزوف

    .5113؛ سرورو و دانکن، 5115؛ هنمی و دیگران، 5112، 11و جورج 1کلارک 

های اخیر مورد توجه هایی اسههت که طی سههالاختلاط کاربری اراضههی شهههری یا توسههعه ترکیبی یکی از حوزگ

و  11گران حوزگ سلامت عمومی نرار گرفته است مسونگریزان شهری و به خصوص پژوهشگذاران و برنامهسهیاسهت

  .  5110، همکارانو  13؛ هاجنا5110، 15نپ

 ، اختلاط کاربری اراضههی را به عنوان مجاورت  نسههبی 5115در تعریف اختلاط کاربری اراضههی، هنمی و دیگران م

 ، تنوع محیط 5111انم. اوینگ و سهههرورو مههای ماتلف زمین در درون یهک محمودگ معین توصهههیف کردگکهاربری

                                                      
1. Frank 

2. Tsai 

3. Krefis 

4. Bartuska 

5. Matisziw 

6. Factor 

7. Brownson 

8. Gadais 

9. Clarke 

10. George 

11. Song   

12. Knaap 

13. Hajna 
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های متمایز در یک محمودگ معین و انمازگ نسههبی هر سههاخته شههمگ یا اختلاط کاربری اراضههی را به عنوان تعماد کاربری

تر از اختلاط کاربری اراضههی تر و ظریفاوت  تعریفی متف5113م همکارانو  1انم. سههالنزنوع کاربری معین تعریف کردگ

ر حالی باشههم. دها در درون یک منطقه میبر سههطت تعاملات در بین انواع ماتلف کاربری تأکیمکننم که در آن ارائه می

ی دسهترسهی مبتنی بر فاصله را در اهمیت هسهتنم، اما اولین توصهیف، سهنجهها جزئی و بیرسهم تفاوتکه به نظر می

کنم در حالیکه، توصیف دوم، انمازگ گیری شمت یا الگوی موجود را در ناهمگنی می لاط کاربری اراضهی ارائهمورد اخت

هم با این دساختار ترکیبی را نشان میدهم و در مقابل، آخرین توصیف، با دنت بیشتری انواع کاربری اراضهی نشان می

مکمل عملکردی انواع ماتلف اسههتفادگ از زمین را تعیین پیشهنهاد که یک متریک مسهنجه  اختلاط کاربری اراضهی بایم 

 .کنم

 های اخیر صورتترکیبی طی دهه شهماری که از موضهوع اختلاط کاربری اراضی و توسعههای بیبا وجود حمایت

گرفته اسههت، اما با این حال، هنوز هم ابهاماتی در خصههوص مزایای این الگوی توسههعه کاربری وجود دارد. به عنوان 

میان  با وجود محوری بودن مفهوم اختلاط کاربری اراضهههی در» کننهم که   عنوان می5113و کرایهمر م  نمونهه، مهانو

 هایاغل  شههاخ  که اهمافی و اسههت مبهم همفی آنها، نظر از شهههری، اما ریزیبرنامه و طراحی اسههاسههی مفاهیم

 یا اجرا ریزیبرنامه فراینم در را خود اولویت ورمر به نمارد، وجود حصههول و موفقیت میزان گیریانماز برای واضههحی

 «.  دهنماز دست می باشنم، نابل سنجش تر که راحت اهمافی به نسبت

ختلاط ، اشبکه رشم هوشمنمبا این حال، اختلاط کاربری اراضهی یکی از مفاهیم کلیمی در پایماری شههری اسهت. 

. همننین در منشور کنگرگ نوشهرگرایی معرفی نمودگ اسهتکاربری اراضهی را یکی از اصهول دهگانه رشهم هوشهمنم 

 و یا در مباحث شههمگ اسههت که محلات شهههری بایم فشههردگ، پیادگ ممار و دارای اختلاط کاربری اراضههی باشههنم تأکیم

 محوری و برخوردار از، ایجاد اجتماعات فشهههردگ با نابلیت پیادگم شههههری پایمار و نظریه شههههر فشهههردگمربوط به فر

  .  5111، 3و جونز 5باشم مجنکزمی تأکیماراضی ترکیبی بسیار مورد  کاربری

مطالعات متعمدی در خصهوص ارتباط اختلاط کاربری اراضهی با ابعاد ماتلف سهلامت افراد به خصوص در سطت 

 زمین بالاترین   نشهههان داد که الگوی کاربری5110م همکاران و پژوهش فرانکالمللی انجام شهههمگ اسهههت. نتایج بین

کننم که الگوی توسهعه فشردگ دارای اختلاط کاربری   عنوان می5110م همکارانو  0اوینگ .چانی دارد با را همبسهتگی

دهم   نشههان می5113م 2ات سههودمنمی بر روی بیماریهای مزمن و چانی دارد. نتایج پژوهش لیمنتأثیراراضههی احتمالا 

ای شهرها که از اختلاط راضهی مناسه  نسبت به مناطق حومهکه افراد سهاکن در محلات برخوردار از اختلاط کاربری ا

 کاربری اراضی کمتری برخوردار هستنم، از سطت بالاتری از سرمایه اجتماعی برخوردار هستنم. 

                                                      
1. Saelens  

2. Jenks 

3. Jones 

4. Ewing 

5. Lyden 
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  نشههان داد که سههاکنان مناطقی از شهههر که از اختلاط کاربری بیشههتر و امکانات 5112م همکارانو  1مطالعه دانکن

 های جسمانی بیشتریسهواری مناسه  برخوردارنم، در مقایسهه با دیگر شهرونمان عموماً فعالیتدوچرخهروی و پیادگ

 یچان با را همبسههتگی   گویای آن اسههت که اختلاط کاربری اراضههی بالاترین5110های مطالعه فرانک منیز دارنم. یافته

 3و پیو 5های فرانکداد. بررسیمی کاهش 02/1 تا را چانی احتمال روز هر در رویپیادگ ساعت یک اسهت و هر داشهته

مرشههم فشههردگ  به طور نابل    نشههان داد که توسههعه اختلاط کاربری اراضههی، تراکم مسههکونی و تراکم اشههتغال5112م

 .توجهی با کاهش میزان دی اکسیم نیتروژن، هیمروژن و مونواکسیم کربن در ارتباط است

حضور  تواننم مشو هایی است که میاصهلی بر کاربری تأکیمعموماً  در مباحث مربوط به اختلاط کاربری اراضهی،

ای دارنم. های تفریحی و خمماتی و فضههای سههبز جایگاگ ویژگمردم در فضههای شهههری باشههم که در این میان کاربری

ایش زتوانم دسهترسهی مردم به فضاهای سبز در دسترر را افعموماً اعتقاد بر این اسهت که اختلاط کاربری اراضهی می

کنم دهم فضهای سبز مناس  و در دسترر، امکان انجام ورزش و تحرک جسمی را فراهم میدهم. مطالعات نشهان می

های اریتوانم خطر ابتلا به بیمگردد. فعالیت بمنی میهای بمنی منظم میو در نتیجهه همین امر بهاعهث افزایش فعهالیت

کاهش دهم و باعث تسکین علایم افسردگی و جلوگیری از ابتلا نلبی، دیابت، پوکی اسهتاوان، و چانی، فشهار خون را 

  .  5113، همکارانو  0مدِوِریس های روانی گرددبه بیماری

رم انم. برخی معتقمنم که در فها، به بررسههی ارتباط میان محیط مصههنوع و سههلامت اجتماعی پرداختهبرخی پژوهش

ها، سطوح بالاتری روی و اختلاط میان کاربریامکانات پیادگشههری فشهردگ به دلیل دسهترسهی به فضای باز عمومی و 

توانهم باعث افزایش سهههطت تعاملات اجتماعی و بهبود امنیت اجتماعی گردد برای راگ رفتن وجود دارد، کهه این امر می

ان نمونه به عنو دهنم.های متفاوتی را نشههان میها یافته . البته در کنار این نتایج، برخی پژوهش532، ص. 5111، 2مگیلز

اختلههاط  بههالههاتر درجهات  در ایههالهات متحههمگ نشهههان داد کههه بین 5111م همکههارانو  1نتهایج پژوهش سهههارلور

  نیز 5115م همکارانو  7رابطه وجود دارد. بررسههی جولین مسههن افراد در میان افسههردگیتر بالا احتمال با زمین کاربری

  5111م ارانهمکباشم. گونگ و های بالاتر افسردگی مرتبط مینشهانهدهم که اختلاط بالاتر کاربری اراضهی با نشهان می

های محیط شههههری، رابطه معنی دار و نابل کهاربری اراضهههی به عنوان یکی از ویژگی کننهم کهه اختلهاطنیز عنوان می

 سنجشی با پریشانی روانشناختی دارد.

وهش در سههطت داخلی گویای فقر جمی المللی، بررسههی پیشههینه پژرغم غنای ادبیات پژوهش در سههطت بینعلی

عنوان مقاله با کلیم واژگ اختلاط  2اطلاعات علمی جهاد دانشهههگاهی تنها باشهههم. در پایگاگ هها در این حوزگ میپژوهش

                                                      
1. Duncan 

2. Frank 

3. Pivo 

4. De Vries 

5. Giles 

6. Saarloos 

7. Julien 
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عنوان مقاله با کلیم واژگ اختلاط کاربری وجود دارد و  7کاربری یافت شههم و در پایگاگ مجلات تاصههصههی نور نیز تنها 

 هیچ کمام از این مقالات مرتبط با موضوع اختلاط کاربری با سلامت نیستنم. نکته مهم آنکه 

بررسهی کلیم واژگ محیط مصهنوع و محیط سهاخته شمگ نیز نشان داد که در پایگاگ مجلات تاصصی نور، به ترتی  

مقاله برای هر دو  عنوان 2اطلاعات علمی جهاد دانشهههگاهی نیز تنها  مقهالهه با این عنوان وجود دارد و در پایگاگ 7و  0

ها به طور غیرمسههتقیم واژگ وجود دارد و این مقالات نیز هیچ کمام به مفهوم سههلامت مرتبط نیسههتنم. البته برخی پژوهش

  در 1311م همکارانانم. به عنوان مثال، آزادی نطار و بهه موضهههوع اختلهاط کهاربری و رابطهه آن با سهههلامت پرداخته

 ینه و کولورکتالهای سومیرهای ناشهی از سرطانا توزیع فضهایی مر بمماری بین نابلیت پیادگ تبیین رابطهپژوهشهی به 

 مناطق مماریپیادگ نابلیت بین معنی دار و معکور فضههایی که ارتباطهای پژوهش نشههان داد یافتهانم. پرداخته تهراندر 

سههینه وجود دارد. در این پژوهش،  و کولورکتال سههرطانهای از مر  ومیرهای ناشههی و خودرو مالکیت نرخ شهههری،

مماری بودگ اسهت. در پژوهشی دیگر، شاددل و کاربری اراضهی یکی از متغیرهای اصهلی سهنجش نابلیت پیادگ اختلاط

 مناطقی   دریافتنم که میان دسهترسی به کاربری فضای سبز با مر  و میر بانوان رابطه وجود دارد و در1311م همکاران

همننین نتایج پژوهش  .است برخوردار بالایی فضایی زیعتو از بانوان مر  دارنم، سبز فضهای تا زیادی بانوان فاصهله که

نم که در سههطت محله، عواملی ماننم دسههترسههی به فضههای سههبز، اختلاط کاربری ک  بیان می1311م همکارانغلامی و 

 نم. گذار تأثیراراضی و فضای باز عمومی، دسترسی به خردگ فروشی و اغتشاش محیطی بر سلامت روان افراد 

انم، نتایج آنها را های مرتبط، در حوزگ شههههرهای غربی انجام گرفتهای از پژوهشبها توجهه بهه آنکهه باش عممگ 

لامت، ریزی شهری و ستوان با نطعیت به شههرهای ایران نسهبت داد، به خصوص اینکه موضوع ارتباط میان برنامهنمی

یزی رجه به کمبود مطالعات تجربی در خصوص برنامهباشهم. بر این اسهار، با توموضهوعی بسهیار جمیم در ایران می

شههری مو به طور خاص کاربری اراضهی  و سهلامت عمومی در شههرهای ایران، مسهأله اصهلی پژوهش آن است که 

های بین المللی در خصهوص ارتباط میان اختلاط کاربری اراضههی شهری با سلامت های پژوهشدریابم آیا نتایج و یافته

ن برای شههرهای ایران نیز صهاد  دانست یا خیرب با توجه به آنکه فراینمهای شهرنشینی و آسی  های تواعمومی را می

اجتماعی آن در ایران نیز هماننم سههایر شهههرهای جهان به مرور خود را نشههان دادگ و خواهنم داد، انجام پژوهش در این 

 های کارآممتر در آینمگ منجر گردد.سیاستها و توانم به درک بهتر موضوع و در نتیجه تموین برنامهحوزگ می

 متدولوژی. 9

کاربردی نرار داد. در باش روش شناسی، این تحقیق در  –ایهای توسعهبه لحاظ نظری، پژوهش در زمرگ پژوهش

های موردی، پیمایشههی و همبسههتگی جای تقسههیم بنمی کلان در دسههته تحقیقات توصههیفی و در زیر مجموعه پژوهش

های اسهنادی و پیمایشی صورت های ماتلف پژوهش با کمک روشهای مورد نیاز برای باشری دادگگیرد. گردآومی

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1287489/%d8%aa%d8%a8%db%8c%db%8c%d9%86-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d9%87-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%aa-%d9%be%db%8c%d8%a7%d8%af%d9%87-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b7%d9%82-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%aa%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%b9-%d9%81%d8%b6%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%85%d8%b1%da%af-%d9%88%d9%85%db%8c%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d8%a7%d8%b4%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%b3%d8%b1%d8%b7%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b3%db%8c%d9%86%d9%87?q=%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7%20%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%20%D9%88%20%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA%20%D8%A8%D8%AF%D9%86%DB%8C&score=22.232754&rownumber=16
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1287489/%d8%aa%d8%a8%db%8c%db%8c%d9%86-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d9%87-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%aa-%d9%be%db%8c%d8%a7%d8%af%d9%87-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b7%d9%82-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%aa%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%b9-%d9%81%d8%b6%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%85%d8%b1%da%af-%d9%88%d9%85%db%8c%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d8%a7%d8%b4%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%b3%d8%b1%d8%b7%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b3%db%8c%d9%86%d9%87?q=%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7%20%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%20%D9%88%20%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA%20%D8%A8%D8%AF%D9%86%DB%8C&score=22.232754&rownumber=16
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  و آنتروپی شانون سنجش 5111م همکارانو فرانک و  1هریشمن -هرفینمال  گرفته است. اختلاط کاربری با سه روش

 گردیم.  

مبنای این ممل،  از آنتروپی است. بر  در وانع روش خاصهی 5111م همکارانممل پیشهنهاد شهمگ توسهط فرانک و 

برابر با یک خواهم بود و بالعکس. امتیاز زمانی که یک فضههای شهههری دارای حماکثر اختلاط کاربری اراضههی باشههم، 

ارائه شمگ است.  5111و  5112شهاخ  پیشهنهاد شهمگ توسهط فرانک و همکارنش به دو شکل متفاوت در سال های 

اما در ممل ارائه شمگ در  ،، تنها سه گونه کاربری مم نظر نرار گرفته شمگ بود5112 در ممل ارائه شهمگ در پژوهش سهال

 .گونه کاربری ماتلف افزایش یافته است 1تعماد کاربری ها به  5111پژوهش سال 
 

Land Use Mix= -A/(Ln (N))              1رابطه                                                                                  
A= (b1/a)*Ln(b1/a)+ (b2/a) *Ln(b2/a)+ (b3/a)*Ln(b3/a) + (b4/a)*Ln(b4/a) + (b5/a)*Ln(b5/a) + 

(b6/a)*Ln(b6/a)   
 

b1  الیb6 فروشی، اداری، های مسهکونی تک خانواری، مسکونی چنم خانواری، خردگبه ترتی  شهامل کاربری

 باشنم.آموزشی و تفریحی و فراغتی می

در این پژوهش برای سههنجش اختلاط کاربری اراضههی در نواحی ماتلف شهههر مشهههم از فرمول مربوط به سههال 

یز های انتاابی ناسهتفادگ گردیم و با توجه به نوع کاربری های مشها  شمگ در طرح جامع شهر مشهم، کاربری 5111

ث فرهنگی، هنری و مذهبی و ج  تفریحی و انتظامی، ت  آموزشی،  -شهامل الف  مسهکونی،    تجاری،    اداری

 ورزشی می باشنم. 

هیرشههمن برای حوزگ انتصههاد ابماع شههمگ اسههت تا بر اسههار آن بتوان میزان تمرکز و تنوع  –شههاخ  هرفینمال 

 :کرد گیری انمازگ از طریق رابطه ی زیر توان می را شاخ این انتصادی در یک بازار یا منطقه را سنجیم. 

 

گویای تعماد بنگاگ ها یا واحمهای انتصادی موجود در یک  nدر این رابطه   5رابطه 

گویای سههم نسهبی هر بنگاگ یا باش انتصادی از کل  iSبازار یا منطقه می باشهم و 

 بازار می باشم. 





n

i

iSHHI
1

2)*100(  

 

از این شهاخ ، در حوزگ مطالعات شههری نیز برای سنجش میزان اختلاط کاربری اراضی در مناطق شهری استفادگ 

باشههم. می یک و صههفر بین عمدی هموارگ هیرشههمن -هرفینمال شههاخ  . 5113، همکاراناسههت مسههونگ و گردیمگ 

های عمومی در یک در خممات و امکانات و کاربری هرچه این عمد به سههمت یک میل کنم، شهههر دارای دارای تمرکز

   منطقه خواهم بود و بالعکس. 

                                                      
1  . Herfindahl-Hirschman Index  
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 باشم. روشها برای سهنجش اختلاط کاربری اراضههی میترین روشیکی از عمومیی وپو در نهایت شهاخ  آنتر

بارتی دیگر، مقمار فراوانی نسبی سهم هر نوع کاربری یا به ع jPباشهم که در آن می زیرمحاسهبه آنتروپی از طریق رابطه 

، همکارانگردد مسهههونگ و میها را شهههامل تعماد انواع کاربری K≥2باشهههم و ها  میها مکاربریوزن هر یهک از لایه

که صهههفر گویای همگنی کامل معمم اختلاط  اینرار داد به گونه 1-1ای بین نتهایج محاسهههبه شهههمگ در دامنه . 5113

مهس و  باشههمهای محله / منطقه میاراضههی  و یک گویای تنوع و عمم تجانس کامل ماختلاط اراضههی  در درون مرز

  .  5113، 5و کرایمر 1؛ مانو 5111، همکاران
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k
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1
  رابطه 3                                                                                                   

 

است که « سلامت گیری انمازگ شفاهی و ذهنی» روش این تحقیق، در سهنجش وضهعیت سلامت عمومی افراد روش

بزار مورد استفادگ برای سنجش سلامت افراد، نساه اشود. پرسیمگ می وی سهلامت میزان مورد در شها  خود در آن از

  ابماع گردیم. برای سنجش فعالیت بمنی 1175م 0اسهت که توسهط گلمبر  3سهوالی پرسهشهنامه سهلامت عمومی 52

افراد نیز از شهاخ  شهارکی و سوالات در مورد میزان پیادگ روی روزانه افراد استفادگ گردیم. با توجه به استانمارد بودن 

دو ابزار تحقیق، با مرور سههوابق مربوط به کاربرد این پرسههشههنامه توسههط محققان ماتلف داخلی و خارجی، روایی آن 

 به دست آمم. 215/1و پرسشنامه شارکی نیز برابر با  112/1گردیم. پایایی پرسشنامه سلامت عمومی نیز برابر با  أییمت

های آماری موجود به خصوص با توجه به دادگ باشهم.شههر مشههم میمحمودگ خمماتی نلمرو جغرافیایی پژوهش 

گانه شهههر مشهههم به عنوان  101گانه و محلات  03اطلاعات مربوط به کاربری زمین شهههری و تراکم جمعیت، نواحی 

 های منتا  برای پیمایش انتاا  خواهنم گردیم. ملاک نرار گرفته و از بین آنها، نواحی و محمودگ

در فراینم  انتاا  شهههم. محلات شههههری مقیاراصهههلی،  همفبه توجه  ابی انتاها  نمونهه آماری مورد نیاز برا

های سههه گانه بررسههی ه شههر مشهههم به لحاظ اختلاط کاربری اراضههی بر اسهار روشگان 03ابتما نواحی گیری، نمونه

ی که دارای شرایط متفاوت به ناحیه 15گانه،  03گردیمنم. پس از شهناخت وضهعیت اختلاط کاربری اراضی در نواحی 

اط کاربری ه بعم، اختللحاظ اختلاط کاربری ماختلاط کاربری پایین، متوسهههط و بالا  بودنم، انتاا  گردیمنم و در مرحل

محله بر اسهار تنوع شرایط  11اراضهی این نواحی در سهطت محلات شههری بررسهی گردیمگ و  از میان محلات آنها، 

اختلاط کاربری اراضههی انتاا  گردیمگ و در نهایت پرسههشههگری از افراد در میان سههاکنان محلات منتا  صههورت 

 انم.یت شهر مشهم را در خود جای دادگدرصم کل جمع 1101گرفت. محلات مورد بررسی حمود 

                                                      
1. Manaugh 

2. Kreider 

3. (GHQ-28) 

4. Goldberg 
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نفراز  1155نمونه آماری دربرگیرنمگ سهههال به بالای شههههر مشههههم اسهههت.  52جامعه آماری تحقیق، شههههرونمان 

جمع آوری مرکز افکار سنجی جهاد دانشگاهی مشهم باشهنم که با کمک شههرونمان شههر مشههم در محلات همف می

متغیر مسهتقل در این پژوهش، اختلاط کاربری اراضی های مورد نیاز و پرسهشهگری از محلات همف انجام گردیم. دادگ

الذکر محاسبه گردیم و متغیر وابسته تحقیق نیز سلامت عمومی گانه فو های سهباشهم که با اسهتفادگ از روشمحلات می

 های منتا  تحلیل گردیم.  برای محمودگ GHQ-28ی باشم که با استفادگ از پرسشنامه سلامت عمومشهرونمان می

 

 های هدف پژوهشهای کاربری اراضی محدوده. ویژگی9جدول 

 تراکم جمعیت محلات مورد مطالعه ناحیه منطقه

 اختلاط کاربری اراضی

فرانک و 

 همکاران
 هرفیندال

آنتروپی 

 شانون

 متوسط متوسط متوسط کم احمم آباد یک یک

 دو
 متوسط متوسط متوسط خیلی کم همایت سه

 متوسط متوسط متوسط زیاد فرامرز عباسی چهار

 چهار
 پایین متوسط متوسط متوسط ایثار یک

 متوسط متوسط متوسط خیلی زیاد تلگرد دو

 هفت
 دو

 متوسط بالا متوسط خیلی کم کوی پلیس

 متوسط بالا متوسط کم پروین اعتصامی

 پایین پایین پایین کم بهارستان چهار

 هشت
 یک

 متوسط بالا بالا خیلی کم آیت الله خامنه ای

 متوسط بالا بالا خیلی کم دانش

 متوسط بالا بالا خیلی کم سلام

 پایین متوسط پایین متوسط خرمشهر سه

 دگ
 یک

 متوسط بالا متوسط کم شاهم

 متوسط بالا متوسط متوسط استاد یوسفی

 متوسط متوسط متوسط زیاد حجا  سه

 متوسط متوسط متوسط متوسط دانشجو دو یازدگ

  1312های پژوهش، یافتهممأخذ: 

 
 



  1...                                              یمصنوع شهر طیمح هاییژگیو ریتأث یبررس                                   سال هشتم            

 

 
 های پیمایشی و پرسشگری . محدوده های منتخب برای تحلیل1شکل 

 ها . یافته0

 سنجش وضعیت سلامت عمومی افراد .1. 0 

عامل اصلی به  2بر اسهار این آزمون،  های سهلامت عمومی از تحلیل عاملی اسهتفادگ گردیم.برای تعیین زیرمقیار

های کارکرد مسههلامت  جسهمانی، اختلال خوا ، اضههطرا ، عنوان زیرمقیار سهلامت مشهها  نمود که شهامل عامل

صورت ها بکارکرد اجتماعی و افسهردگی. برای بررسهی سهلامت عمومی افراد، از روش لیکرت استفادگ گردیم و گزینه

 بیانگر ی کمترنمرگ که بود خواهم ریمتغ 20فرد از صفر تا  کیکل نمرگ این اسهار  . بر1دهی شهمنمنمرگ   3-5-1-1م

 و سلامت عمومی کل برای 55 برش نقطه سلامت عمومی افراد از مقایسهه اسهت. برای بالعکس و بهتر شهرایط سهلامت

برای ابعاد اختلال خوا  و کارکرد اجتماعی و نقطه  3برای ابعاد سهلامت جسمانی و افسردگی، نقطه برش 1 نقطه برش

 کس  که افراد نهایی نمرگ گلمبر ، عمومی سلامت نامهاسار پرسش برای بعم اضهطرا  اسهتفادگ گردیم. بر 2/0برش 

ی ناسههالم مدر   و نمرگ 55تا  صههفر از کل نمرگ با حم کمترین یا هیچ اختلال( نمرگ سههالم یکننم، دریکی از دو حیطهمی

   نرار خواهنم گرفت. 20تا  55ی کل بیش از ی اختلال خفیف، متوسط و یا شمیم با نمرگیکی از سه حیطه

درصهههم پاسهههاگویان در  7/11های مورد مطالعه، به طور کلی های پژوهش گویای آن اسهههت که در محمودگیافته

 7/1درصم در وضعیت اختلال متوسط و  11درصهم در وضهعیت اختلال خفیف و  07انم، وضهعیت سهالم نرار داشهته

                                                      
 انم.ها کمگذاری شمگهای پیشین، بر این مبنا، گویهباشم و در اکثر پژوهشاین روش امتیازدهی، استانمارد خاص پرسشنامه می. 1
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گانه سلامت عمومی در های پنجها به تفکیک حوزگ . همننین تحلیل5مجمول  انمدرصهم نیز دارای اختلال شهمیم بودگ

مترین باشههم و بمیان مشههارکت کننمگان گویای آن اسههت که بهترین وضههعیت سههلامتی مربوط به حوزگ افسههردگی می

  .3مجمول  باشممربوط به حوزگ اضطرا  می
 

 . وضعیت زیربخش های پنج گانه سلامت عمومی پاسخگویان )درصد(0جدول 

 افسردگی کارکرد اجتماعی اضطراب اختلال خواب کارکرد جسمانی 

2/55 سالم  5/12  12 3/51  2/11  

7/31 اختلال خفیف  3/15  2/21  21 1/51  

5/50 اختلال متوسط  11 5/55  2/11  5/1  

1/1 15 اختلال شمیم  3/0  3/3  2/1  

3/0 اظهار نشمگ  1/1  7/7  7/1  1/1  

  1312های پژوهش، مأخذ: میافته

 

 . اختلاط کاربری اراضی، فعالیت بدنی و پیاده روی9. 0

انمارد میزان استبرای سهنجش فعالیت بمنی افراد از چنم روش استفادگ گردیم. ناست استفادگ از پرسشنامه 

تعلق می گیرد.  2و حماکثر  1باشم. به هر سؤال حمانل امتیاز که  دارای پنج سهؤالی می 1فعالیت بمنی شهارکی

است و امتیاز بالاتر گویای شمت فعالیت بمنی بیشتر  52تا  2بنابراین مجموع امتیاز هر فرد از پرسهشهنامه بین 

 این ردروش دیگر برای سنجش فعالیت بمنی افراد، سنجش میزان آمادگی جسمانی آنها است. باشهم. توسهط فرد می

روی افراد در طی روز اسههتفادگ شههم. جسههمانی افراد، از روش سههنجش میزان پیادگ گیری آمادگیانمازگ برای تحقیق

پس بر این اسار،  ،دارد وجود افراد آمادگی جسمی میزان و رویپیادگ میزان بین مسهتقیمی انم رابطهمطالعات نشهان دادگ

، 1321وی، مبحرینی و خسههرروی افراد برای پیش بینی میزان آمادگی جسههمانی افراد اسههتفادگ کنیمتوان از میزان پیادگمی

 .    2ص.

درصم  1/33انم، درصهم پاسهاگویان روزانه کمتر از نیم ساعت پیادگ روی داشته 1/01های تحقیق، بر اسهار یافته

 انم.درصههم نیز بالاتر از  یک سههاعت در روز پیادگ روی برای مقاصههم ماتلف داشههته 2/52بین نیم تا یک سههاعت و 

درصههم فعالیت  01انم، بر مبنای شههمت فعالیت بمنی مشههارکی ، همننین از میان کسههانی که فعالیت بمنی منظم داشههته

درصم فعالیت بمنی شمیم  7/0درصم فعالیت بمنی زیاد و  1/51درصهم فعالیت بمنی متوسط،  1/33بمنی خیلی پایین، 

     انم. داشته

میان پیادگ روی روزانه افراد با سههلامت عمومی آنها رابطه  های مورد مطالعهنتایج پژوهش نشههان داد که در محمودگ

عمومی کل و دهم ضهرای  همبسهتگی برای سلامت نشهان می 0های جمول معنی داری وجود دارد. همانگونه که دادگ

با افزایش میزان پیادگ روی روزانه افراد از امتیاز های آن منفی باشهههم. این ضهههرای  در وانع گویای آن اسهههت که مؤلفه

                                                      
1. Sharkey Physical Activity  
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امتیاز پایین تر گویای سلامت عمومی  GHQ-28سهلامت عمومی آنها کاسهته شهمگ است. با توجه به آنکه در امتیازدهی 

افزایش  توان نتیجه گرفت که همراگ باباشههم، پس بر این اسههار میمی بمتر میبهتر و امتیاز بالاتر گویای سههلامت عمو

 فعالیت بمتی شهرونمان، از امتیاز سلامت عمومی آنها کاشته شمگ و در وانع سلامت عمومی آنها بهبود یافته است. 
 

 . رابطه پیاده روی روزانه با  سلامت عمومی افراد1جدول 

 
سلامت 

 جسمانی

اختلال 

 خواب
 اضطراب

کارکرد 

 اجتماعی
 افسردگی

سلامت عمومی 

 )کل(

پیادگ روی 

 روزانه

 **1/325- **1/315- **1/155- **1/521- **1/501- **1/312- ضری  همبستگی

111/1 سطت معنی داری  111/1  111/1  111/1  111/1  111/1  

  1312های پژوهش، مأخذ: میافته

 

داری میان نیگونه همبسههتگی معهیچ اراضههی با فعالیت بمنی نشههان داد کهنتایج تحلیل ارتباط میان اختلاط کاربری 

رای روی روزانه پاسههاگویان باختلاط کاربری اراضههی با فعالیت بمنی شهههرونمان مپرسههشههنامه شههارکی  و میزان پیادگ

های مورد ها نشهههان داد که در محمودگتوان گفت که بررسهههیهای ماتلف مشهههاهمگ نگردیم. به طور کلی میفعالیت

نی های مهم محیط مصههنوع، با فعالیت بمداری میان اختلاط کاربری اراضهی به عنوان یکی از ویژگیمطالعه، ارتباط معنی

روی افراد وجود نمارد و بنابراین بایسهههتی در این زمینه به دنبال متغیرهای دیگری بود که می تواننم نقش تعیین و پیهادگ

 و فعالیت بمنی شهرونمان در فضای شهری داشته باشنم. ای بر افزایش/ کاهش تحرککننمگ
 

 نامه شارکی( . رابطه اختلاط کاربری با فعالیت بدنی افراد )پرسش1جدول 

 آنتروپی شانون هریشمن -هرفیندال  و دیگران فرانک 

 فعالیت بمنی 

-151/1 ضری  همبستگی  121/1-  113/1-  

212/1 سطت معنی داری  111/1  511/1  

آماری نمونه  015 015 015 

مربوط به کسانی است که دارای تحرک و فعالیت بمنی بودگ انم و مابقی افرادی بودگ  015باشم. عمد مورد می 1155نکته: تعماد کل نمونه 

 انم هیچ گونه تحرک و فعالیت بمنی نمارنم.انم که اظهار داشته

  1312های پژوهش، مأخذ: میافته
 

 . رابطه اختلاط کاربری اراضی با میزان پیاده روی روزانه افراد 5جدول 

 آنتروپی شانون هریشمن - هرفیندال و دیگران فرانک 

میزان پیادگ 

 روی روزانه

-113/1 ضری  همبستگی  135/1  111/1 
701/1 سطت معنی داری  012/1  117/1 
117 نمونه آماری 117 117

  1312های پژوهش، مأخذ: میافته
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 . اختلاط کاربری اراضی و سلامت عمومی0. 0

 های مربوط به چگونگی ارتباط اختلاط کاربری اراضی با سلامت عمومی افراد گویای آن است که:  یافته

سهههلامت عمومی کل و ابعاد  ، بین اختلاط کاربری با 5111بر مبنهای شهههاخ  اختلاط کاربری فرانک و دیگران م

تنها اختلاط کاربری اراضی باعث بهبود ای اسهت که داری وجود دارد، منتهی این رابطه به گونهسهازنمگ آن رابطه معنی 

نگردیمگ اسههت، بلکه باعث کاهش سههلامت عمومی افراد نیز گردیمگ اسههت. ضههرای   و ابعاد آن سههلامت عمومی کلی

امت بیشههتر ، بر میزان امتیاز سههل دهم که با افزایش امتیاز اختلاط کاربریماختلاط کاربرینشههان می  1مثبت در جمول 

شهههود و از آنجائیکه کمگذاری امتیازهای مربوط به سهههلامت عمومی کلی به صهههورت عمومی کلی افراد نیز افزودگ می

مامتیاز کمتر = سهلامت بیشتر و بالعکس ، بر این اسار می توان چنین نتیجه گیری نمود که رابطه و  باشهممعکور می

م اختلال به جز بعهریشههمن،  -تغیر وجود دارد. بر مبنای شههاخ  اختلاط کاربری هرفینمال همبسههتگی منفی میان دو م

اختلاط کاربری های سههازنمگ آن هماننم روش فرانک، مؤلفهخوا ، میان اختلاط کاربری اراضههی با سههلامت عمومی و 

سلامت  که به کاهش وضهعیتها منجر گردد، بلاراضهی نه تنها نتوانسهته اسهت به افزایش و بهبود کیفیت این شهاخ 

شههاخ  اختلاط کاربری آنتروپی شههانون نیز نتایج مربوط به عمومی پاسههاگویای در ابعاد فو  منجر گردیمگ اسههت. 

  .1مجمول باشم هریشمن می –های روش هرفینمال دنیقاً هماننم یافته

 

 . همبستگی اختلاط کاربری اراضی و سلامت عمومی 6جدول 

 اختلاط کاربری 
سلامت 

 جسمانی

اختلال 

 خواب
 اضطراب

کارکرد 

 اجتماعی
 افسردگی

سلامت عمومی 

 کل

و  فرانک

 دیگران

 **1/335 **1/502 **1/511 **1/511 **1/127 **1/310 همبستگیضری 

داریمعنیسطت  111/1  111/1  111/1  111/1  111/1  111/1  

هرفینمال 

 هریشمن

120/1 **1/010 همبستگیضری   1/125** 1/527** 1/311** 1/311** 

داریمعنیسطت  111/1  123/1  111/1  111/1  111/1  111/1  

آنتروپی 

 شانون

102/1 **1/051 همبستگیضری   1/132** 1/112** 1/502** 1/522** 

داریمعنیسطت  111/1  155/1  111/1  115/1  111/1  111/1  

  1312های پژوهش، مأخذ: میافته

 

ابتما میانگین امتیاز اختلاط  دار میهان اختلاط کاربری و سهههلامت عمومی،روابط معنیدر ادامهه بها توجهه بهه وجود 

گانه فو  الذکر محاسههبه گردیم. سههعس سعی های سههکاربری اراضهی محلات همف، با تلفیق میانگین امتیازهای روش

هر یک از ابعاد  رلاط کاربری بگذاری اختتأثیررآورد میزان گردیم با اسهتفادگ از تحلیل رگرسهیون چنم متغیرگ نسبت به ب

گذاری اختلاط کاربری اراضی تأثیربیشترین  دهمنشهان می 7های جمول همانگونه که دادگسهلامت عمومی انمام گردد. 

گذاری اختلاط کاربری بر تأثیرو در مقابل کمترین  311/1و مقمار بتای  121/1با سههلامت جسههمانی با ضههری  تعیین 
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دهم که اختلاط کاربری می باشههم. ردیف آخر نشههان می 171/1و مقمار بتای  112/1اختلال خوا  با ضههری  تعیین 

  باشم.   درصم تغییرات سلامت عمومی کل را برای افراد برخوردار می 1/11اراضی به تنهایی توان تبیین 
 

  رگرسیون چند متغیره ارتباط اختلاط کاربری اراضی با سلامت عمومی . 7جدول 

 R2  Adj.R2  Beta Sig. 

 111/1 311/1 121/1 111/1 سلامت جسمانی

 111/1 171/1 112/1 111/1 اختلال خوا 

 111/1 112/1 131/1 131/1 اضطرا 

 111/1 512/1 107/1 102/1 کارکرد اجتماعی

 111/1 510/1 122/1 121/1 افسردگی

 111/1 301/1 111/1 151/1 سلامت عمومی کل

  1312های پژوهش، مأخذ: میافته

 

در این پژوهش، علاوگ بر اختلاط کاربری اراضهی، به بررسهی ارتباط میان دسترسی به کاربری فضای سبز و سلامت 

و  3؛ السهههانمرو5115، همکارانو  5؛ ویلانوا5111، همکهارانو  1ماتلف ممسههای نیز پرداختهه شهههم. نتهایج پژوهش

مثبت دسههترسههی به فضههای سههبز بر بهبود سههلامت افراد در  تأثیرگویای   1317و  1311و شههاددل،  5112، همکاران

های مورد مطالعه رابطه دهم که در محمودگباشههم. نتایج این پژوهش در این خصههوص نشههان میهای ماتلف میحوزگ

با امتیاز مربوط به سلامت عمومی کل، سلامت جسمانی، اضطرا  وجود  معکوسهی میان فاصهله تا فضهای سبز شهری

های مورد بررسهی، رابطه میان دسهترسهی به پارک و فضهای سهبز شهههری با سلامت دارد. به عبارت دیگر، در محمودگ

باشههم. هرچه فاصههله زمانی دسههترسههی پاسههاگویان به پارک نزدیکتر باشههم، وضههعیت عمومی و ابعاد آن معکور می

دهم که در ابعاد سهلامت جسمانی، اضطرا  و سلامت نشهان می 2های جمول تر می باشهم. دادگامتی آنها نامطلو سهل

ضاهای ها و فعمومی کل، ضهرای  همبسهتگی منفی می باشهنم، بمین معنا که با کاهش دسهترسهی شهرونمان به پارک

 ودن ضرای  به واسطه معکور بودن امتیازاتسهبز شههری، بر میزان سلامت شهرونمان افزودگ شمگ است مدلیل منفی ب

باشهم یعنی امتیاز کمتر = سهلامت بهتر و بالعکس . اما در سوی دیگر، در خصوص کارکرد اجتماعی حوزگ سهلامت می

ردد و گدهم که با افزایش فاصههله دسههترسههی افراد به پارک از کیفیت کارکرد اجتماعی او کاسههته مینتایج نشههان می

ه بیانی دیگر گردد و باصههله زمانی دسههترسههی فرد به پارک بر کیفیت کارکرد اجتماعی او افزودگ میبالعکس با کاهش ف

 دار میان فاصله تا پارک و کیفیت کارکرد اجتماعی وجود دارد. ای مستقیم و معنیرابطه

 

 

                                                      
1. Mass 

2. Villeneuve 

3. Alessanddro 
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 . رابطه دسترسی به پارک و سلامت عمومی افراد 1جدول

 
سلامت 

 جسمانی

اختلال 

 خواب
 اضطراب

کارکرد 

 اجتماعی
 افسردگی

عمومی  سلامت

 کل

دسترسی به 

 پارک

113/1 **1/513- همبستگیضری   -1/173** 1/107** 112/1  -1/112** 

داریمعنیسطت  111/1  152/1  111/1  111/1  153/1  115/1  

 111 705 725 711 702 751 نمونه آماری

  1312های پژوهش، مأخذ: میافته

 

ها در محلات مورد مطالعه با وضههعیت سههلامت عمومی نیز ارتباط میان مسههاحت پارک نتایج مربوط به بررسههی

نشههان می دهم در محلات مورد مطالعه با  1های جمول باشههم. همانگونه که دادگنتایج باش پیشههین می تأییمگویای 

افزایش مسههاحت فضههای سههبز شهههری بر امتیازات مربوط به ابعاد سههلامت جسههمانی، اضههطرا ، کارکرد اجتماعی، 

افسهردگی، سهلامت عمومی کل افزودگ اسهت مبه عبارت دیگر از کیفیت سهلامت فرد در این ابعاد کاسههته شههمگ است. 

 امتیاز کمتر = سلامت بیشتر .   چون امتیاز بیشتر = سلامت کمتر و
 

 . تحلیل همبستگی مساحت پارک های شهری و سلامت عمومی1جدول 

 
سلامت 

 جسمانی
 سلامت عمومی کل افسردگی کارکرد اجتماعی اضطراب اختلاال خواب

مساحت 

 پارک

132/1 **1/111 ضری  همبستگی  1/172* 1/122** 1/112* 1/115** 

معنی داریسطت  112/1  552/1  117/1  112/1  131/1  115/1  

 223 1111 1112 100 1117 172 فراوانی

  1312های پژوهش، مأخذ: میافته

 

هماننم نتایج مربوط به ارتباط اختلاط کاربری اراضهی و سهلامت، نتایج مربوط به ارتباط فضهای سههبز و سلامت نیز 

اشههم. با توجه به بتوسههعه یافته انجام یافته اسههت  میمتفاوت با نتایج مطالعات پیشههین مکه البته عممتاً در کشههورهای 

 یهای بین المللی، به بررسهههی این موضهههوع پرداخته شهههم که آیا در ایران مطالعهتفاوت نتایج این پژوهش با پژوهش

خاصهی در خصهوص ارتباط میان فضهای سبز و سلامت صورت گرفته است یا خیرب و اینکه در صورت موجود بودن 

ادگ و زیی، نتایج آنها چه بودگ اسهههت. بررسهههی نشهههان داد که نتایج این پژوهش با نتایج پژوهش نبیههاچنین پژوهش

 دارای« هاهای شهههر تهران با رویکرد شههفاباشههی با پذیری پارکبررسههی میزان انطبا »  با عنوان 1311م همکاران

شههم. در این پژوهش که اتفاناً در سههنجش بعم سههلامت روانی از پرسههشههنامه سههلامت عمومی باهماهنگی و انطبا  می

GHQ  ها پارکی که مورد بررسی نرار گرفته انم، این پارک 2گلمبر  اسهتفادگ نمودگ است، یافته گویای آن است که در

 و ر دارنما بسیار ضعیف نراهای شفاباشی و نیز اکولوژیکی در اکثر سطوح، در مونعیت ضعیف و یمیزان شهاخصههاز 

بر این  .سازدها را براسهار اصول علمی روشن میاز اینرو، مطالعات این تحقیق، ضهرورت طراحی و بازطراحی پارک

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1325226/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%85%db%8c%d8%b2%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%b7%d8%a8%d8%a7%d9%82-%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1%db%8c-%d9%be%d8%a7%d8%b1%da%a9%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d8%b1%d9%88%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%af-%d8%b4%d9%81%d8%a7%d8%a8%d8%ae%d8%b4%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%ba-%d9%87%d8%a7
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1325226/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%85%db%8c%d8%b2%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%b7%d8%a8%d8%a7%d9%82-%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1%db%8c-%d9%be%d8%a7%d8%b1%da%a9%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d8%b1%d9%88%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%af-%d8%b4%d9%81%d8%a7%d8%a8%d8%ae%d8%b4%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%ba-%d9%87%d8%a7
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1325226/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%85%db%8c%d8%b2%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%b7%d8%a8%d8%a7%d9%82-%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1%db%8c-%d9%be%d8%a7%d8%b1%da%a9%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d8%b1%d9%88%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%af-%d8%b4%d9%81%d8%a7%d8%a8%d8%ae%d8%b4%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%ba-%d9%87%d8%a7
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1325226/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%85%db%8c%d8%b2%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%b7%d8%a8%d8%a7%d9%82-%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1%db%8c-%d9%be%d8%a7%d8%b1%da%a9%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d8%b1%d9%88%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%af-%d8%b4%d9%81%d8%a7%d8%a8%d8%ae%d8%b4%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%ba-%d9%87%d8%a7
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گیری نمود که نتایج مربوط به ارتباط فضهای سهبز و سلامت در این تحقیق با نتایج مربوط توان چنین نتیجهاسهار، می

های پیشههین بررسههی گردیم هماوانی و انطبا  دارد و لذا از آنجا که سههلامت که در باش به اختلاط کاربری اراضههی و

یرد، گهای مهمی است که در سنجش اختلاط کاربری اراضی مورد بررسی نرار میکاربری فضهای سهبز یکی از کاربری

ن ارتباط معکور میا گذار بر وجودتأثیرارتبهاط معکور میهان اختلهاط کاربری اراضهههی و سهههلامت در وانع به نوعی 

 باشم.فضای سبز و سلامت نیز می

 بحث. 1

ای هستنم که بر بستر شرایط جغرافیایی، فرهنگی و اجتماعی، انتصادی و سیاسی شکل شههرها سیستم های پینیمگ

یابنم و بر این اسههار، هر یک برای خود دارای موجودیت مسههتقلی هسههتنم که شههناخت آنها بایم با گرفته و تکامل می

ردد. گهای این پژوهش تصههمیق میاین موضههوع به خصههوص بر مبنای یافتهتوجه به بافت و زمینه آنها صههورت گیرد. 

یک  البته هر چنم که نبایم بهالمللی نشهههان داد مهای بینهای پژوهشهای جمی را با یافتههای این پژوهش تفاوتیافته

ر مبنای نتایج بهای بیشتری در این خصوص صورت گیرد . بایسهتی پژوهش تک مطالعه و تک مقاله اکتفا نمود و نطعاً

داری میان اختلاط کاربری اراضهههی با گونه ارتباط معنیهای مورد مطالعه هیچدر محمودگپژوهش مشههها  گردیم که 

مانی ز افزایش اختلاط کاربری اراضههی منجر به افزایش فاصههلهو بالعکس  فعالیت بمنی پاسههاگویان مشههاهمگ نگردیم

دسهترسهی پاسهاگویان مبه صهورت پیادگ  به پارک های شههری شمگ است. این بمان معنی است که تشمیم استفادگ از 

های مورد مطالعه، هر چنم به ظاهر باعث تنوع عملکردی محمودگ و اختلاط کاربری بیشهتر اراضهی شههری در محمودگ

شهههری، فضهها برای ایجاد پارک و فضههای سههبز مکه  شههمگ اسههت، اما به واسههطه ارزش گذاری بالای زمین در مناطق

های غیرانتفاعی هسهتنم و بایم توسهط باش عمومی ایجاد گردنم  کاهش پیما کردگ است و در نتیجه شهرونمان کاربری

ی زیادی را برای دسههترسههی به این فضههاها طی نماینم. در نتیجه اختلاط کاربری اراضههی بیشههتر باعث مجبورنم فاصههله

ا شمگ هشههرونمان به پیادگ روی مکه نوعی از فعالیت بمنی اسهت  برای دسترسی به فضاهای سبز و پارککاهش تمایل 

نه ارتباط گوروی روزانه افراد نشههان داد که اختلاط کاربری اراضههی هیچاسههت. علاوگ بر این، نتایج مربوط به میزان پیادگ

توان این گونه بیان نمود که در ایی این موضهههوع را میروی روزانهه شههههرونهمان نمارد. چرداری بها میزان پیهادگمعنی

ها مورد توجه نرار می گیرد و موضههوعاتی چون های سههنجش اختلاط کاربری اراضههی، فقط مسههاحت کاربریروش

گردد، در صهههورتی که یکی از هها، چگونگی توزیع آنها، چگونگی طراحی آنها اصهههلاً بررسهههی نمیکیفیهت کهاربری

ذار در حوزگ فعالیت بمنی در شههر، کیفیت محیط شههری اسهت و نه صهرفاً کمیت وجود فضاها. گتأثیرمتغیرهای مهم 

ا و هشههایم بتوان یکی از دلایل اینوجه افترا  را در این دانسههت که در شهههرهای کشههورهای پیشههرفته ای که این روش

ریزی و طراحی شهری، منم برنامهنظامانم، به واسطه وجود سازوکارهای ها عموماً در آنجا سهاخته و اسهتفادگ شهمگممل

گیرد و در این شهرها، صرف وجود ریزان شهری نرار میگذاران و برنامهکیفیت محیط شههری همیشهه ممنظر سهیاست

گردد، در کننمگ برای فعالیت بمنی تبمیل مییها عمم وجود اختلاط کاربری اراضهههی و توسهههعه ترکیبی به متغیری تعیین
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ریزی کارآمم، بایستی کشهورهای درحال توسهعه و همننین ایران، به علت فقمان نظام برنامه صهورتی که در شههرهای

ای از عوامل کمی و کیفی در کنار یکمیگر جمع گردنم تا این فضههاها بتواننم منجر به پیاممهای مثبت در حوزگ مجموعه

ه امت عمومی افراد مشا  ساخت کها در خصوص ارتباط اختلاط کاربری اراضی با سلفعالیت بمنی گردنم. بررسهی

های مورد مطالعه نه تنها باعث بهبود سهلامت عمومی شهههرونمان نشمگ است، بلکه اختلاط کاربری اراضهی در محمودگ

های سهلامت عمومی شهرونمان نیز گشته است. این وضعیت تقریباً برای هر سه باعث تشهمیم و بمتر شهمن شهاخ 

ن پژوهش های ایری اراضهی سنجیمگ شم، نتایج مشابهی داشته است. در وانع یافتهروشهی که با کمک آنها اختلاط کارب

رد در گذاری اختلاط کاربری اراضی بر بهبود سلامت فتأثیرنشهان دادنم که برخلاف نتایج مطالعات پیشهین در خصوص 

س در برخی موارد های مورد مطالعه، چنین نتایجی حاصههل نگردیم و بالعکابعاد ماتلف، در شهههر مشهههم و محمودگ

 گذاری منفی برروی سلامت شهرونمان در برخی ابعاد بودگ است. تأثیراختلاط کاربری اراضی باعث 

 گیری. نتیجه5

های مربوط به شههههرهای کشهههورهای های پژوهشهای پژوهش نشهههان داد به طور یقین نمی توان نتایج یافتهیافته

اشی باختلاط کاربری اراضی بر سلامت عمومی شهرونمان را به شهرهای ایران نسبت داد.  تأثیرپیشهرفته در خصهوص 

یت داد که متأسهفانه در ایران موضهوع اختلاط کاربری اراضی و جایگاگ آن در ضهتوان اینگونه تواز چرایی این امر را می

نمارد و در وانع آننه که اتفا  توسهعه پایمار شهههری و سهلامت جایگاهی در میان ممیران و سههیاسهت گذاران شهههری 

ریزی همفمنم و از پیش انمیشههیمگ شههمگ، بلکه بر مبنای جریان بازار زمین شهههری و افتادگ اسههت، نه بر مبنای یک برنامه

هایی چون تراکم فروشی، فضا فروشی، نانون فروشی و انتاا  عقلایی شههرونمان بودگ اسهت. علاوگ بر اینکه سهیاست

ها بودگ ن و مشهم طی دهه های اخیرمکه همه آنها با همف کس  درآمم کوتاگ ممت برای شهرداری... در شههرهای ایرا

های شهری، عملاً نظامات شهرسازی کمتر جمی گرفته شونم. نکته گذاریاسهت  عملاً باعث شهمگ است تا در سیاست

های حوزگ سلامت و گذاریسهیاسهتمنمی میان گونه ارتباط ممون و مشها  و چهارچو دیگر اینکه، در ایران هیچ

ریزی در ایران، هر یک ای نظام برنامهریزی شهری وجود نمارد. به واسطه رویکرد باشی و جزیرگهای برنامهسهیاسهت

کنیم که میان الگوی کاربری های ممنظر خود هسههتنم و لذا اگر مشههاهمگ میاز این دو حوزگ به دنبال اجرای سههیاسههت

باشهههم، به آن دلیل اسهههت که عملاً در ی وجود نمارد و یا حتی رابطه به شهههکل معکور میازمین بها سهههلامت رابطه

های ریزی شهههری ایران، موضههوع سههلامت جایگاهی نمارد و شههایم اصههلاً نرار نیسههت سههیاسههتهای برنامهسههیاسههت

ش اش از پژوههای این بتوان گفت یافتهریزی شهههری به موضههوع سههلامت شهههرونمان بیانمیشههم. در وانع میبرنامه

توان برای همه باشهههم. نطعاً نتایج این پژوهش را نمیریزی شههههری ایران میگویهای وضهههعیت نامطلو  نظام برنامه

حوزگ  ای درای و میان رشتههای تحقیقاتی بین رشتهشههرهای ایران مصهما  دانسهت. لذا ضروری است با ایجاد زمینه

امت تلاش نمود تا با کشف کم و کیف ارتباط میان این دو حوزگ، گذاری سلریزی و طراحی شههری و سهیاسهتبرنامه

 در نهایت بتوان زمینه را برای ایجاد شهرهایی سالم و اجتماعاتی سالم فراهم ساخت.
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