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 مجله آمایش جغرافیایی فضا،
  پژوهشی دانشگاه گلستان - فصلنامه علمی

  1397سال هشتم/ شماره مسلسل سی ام/ زمستان 
  

  شهر سالم هاي شاخصشهري استان گلستان از لحاظ  هايکونتگاهس تحلیل فضایی
 

 3چهاربرج عشقی علی ،2علوي عیدهس ،*1فر نظم حسین
  ، اردبیلاردبیلی محقق دانشگاه شهري، ریزي برنامه و جغرافیا گروه دانشیار1

  ، اردبیلاردبیلی محقق دانشگاه شهري ریزي برنامه و جغرافیا دکتري دانشجوي2
  ، اردبیلاردبیلی محقق دانشگاه شهري ریزي برنامه و جغرافیا دکتري3

  24/05/95؛ تاریخ پذیرش:   28/9/94تاریخ دریافت: 
  

  چکیده
مشکالت تراکم رشد فزاینده  ازجمله شماري بیباعث مشکالت  شهرنشینی رشد و هرهاشـ جمعیت افـزایش ،اخیر هاي دههدر 
شد.  ساکنان بین وسیع، مقیاس در اجتماعی، و بهداشتی هاي نابرابري افزایش و شـهري هاي مکان تخریـب مسکن، کمبود شهرها،
ي بـراي تـأمین وضـعیت مطلـوب زنـدگی بـراي ناشــی از این پدیده موجب گردید تا رویکردهاي متعـدد هاي نگرانیها و دغدغه

و سـنجش بررسـی . از ایـن رو که یکی از ایـن رویکردهـاي مهـم، رویکـرد شـهر سـالم اسـت دوامروز و آینده مطرح ش هاي نسل
 توسعه پایدار شـهري ریزيدر برنامه مؤثرتواند گامی می استان، شهرستان و شهر)( مختلفنواحی شهر سالم در سطح  هاي شاخص

انجام شده اسـت. روش  شهر سالم هاي شاخص لحاظ از گلستان استان شهري ايهه سکونتگا پژوهش با هدف ارزیابیاین لذا  ؛باشد
 1390آمارنامـه  بـر اسـاسشهرستان اسـتان گلسـتان  14آماري  جامعۀتحلیلی با هدف کاربردي است.  -پژوهش از نوع توصیفی

اقتصـادي و سـالمت  -مـاعیجت، ازیسـت محیطدرمـانی،  -بخـش بهداشـتی 4ر شاخص د 50از  شهر سالم. براي ارزیابی باشد می
از مدل پرومته  هاداده وتحلیل تجزیهو جهت  ANP تحلیل شبکهاز  ها شاخصاست. براي بیان اهمیت نسبی هریک از  شده استفاده

 ) کـامال271/0بـا امتیـاز ( کـه نقـاط شـهري شهرسـتان گـالیکش دهـدمیاست. نتایج پژوهش نشان  شده  استفادهو تحلیل گایا 
) 033/0( مینودشـت) و 106/0( کاللـه)، 110/0( رامیـان)، 141/0( کردکـوي) برخـوردار، 220/0( امتیـازبرخوردار، بنـدرگز بـا 

 گمیشـانو  )-131/0( گنبدکاووس)، -112/0( آباد علی)، -105/0( ترکمن )،-004/0( قال آق)، -002/0( تپه مراوهبرخوردار، نسبتاً
 هاي شاخصنابرخوردار از  کامال هاي شهرستان) -197/0( و )-182/0( امتیازبا  به ترتیب و گرگان و آزادشهر) نابرخوردار -147/0(

  .ندهستدر استان گلستان  شهر سالم
  

  .، استان گلستان، پرومتهشهر سالمارزیابی،  :هاي کلیدي واژه
  
  1دمهقم

ــد روز ــریع رش ــزایش س ــون، اف ــوم و فن ــزون عل اف
شهرنشینی شتابان، دخالت بیشـتر انسـان در جمعیت، 

، آلــودگی شـــدید زیســـت محیططبیعــت، تخریــب 
، کاهش منابع انرژي، افزایش بیماري روانی و وخاك آب

غیــره از ویژگــی شهرنشــینی امــروزه بــوده و ســالمت 
 کنـــدمــیتهدیــد  ازپــیش بیشجامعــه شــهري را 

ســالمت  اي سـابقه بی طور بــه) و 1: 1379(ارجمنـدنیا، 
). Takano, 2003:1( ه استقرارداد تأثیررا تحت  انسان

ــه ســیر  ــا توجــه ب ــل  کننــده نگرانب ــزون عوام و روزاف
                                                             

  nazmfar@uma.ac.ir  نویسنده مسئول:*

، برنامـه ریـزان هروندانشـ تهدیدزاي سـالمت زیسـت
اصطالحی نسبتاً جدید بـا عنـوان  شهر و سالمتحوزة 
در آن بـه  کننـد کـه میریزي سالمت را مطـرح برنامه

یزیکی و روحـی دنبال پیوند محیط شهري با سالمت ف
در خصوص را تصمیمات خویش  تا شهرنشینان هستند

سالمت زیسـت شـهري،  چونبرخی مسائل اساسی هم
زنـدگی انسـانی تقویـت  رفاه اجتماعی و کیفیت بهبود

شهر میان عنوان  در این ).Thompson, 2007:6( کنند
 اي پدیـدهپا به عرصه وجود گذاشت. ظهور چنین  سالم

و  اسـتوضعیت شهرهاي موجود بیانگر عدم رضایت از 
ناسالمی  هاي مکانبدین معنی است که شهرهاي فعلی 
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 .)7: 1379(احمــدي،  هســتند ها انسـانبـراي زنــدگی 
 نـوامبرشهر سالم در ایران، براي اولـین بـار در  اندیشه
ــانی، در 1990 ــت جه ــازمان بهداش ــرانس س ، در کنف
شرقی مطرح شد. در این کنفرانس، بر  مدیترانه منطقه

مناطق اروپا در کشورهاي منطقه  هاي تجربهستفاده از ا
تهـران و  2، اسـکندریه1رتأکید شـد و سـه شـهر الهـو

ــوردي انتخــاب شــدند صــورت به ــس از آن وزارت  .م پ
فعالیـت را در ۀ دامنبهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

این زمینه، در سطح کشور گسـترش داد و در بسـیاري 
 یـا اجرایـی آغـاز شـدمطالعـاتی  هاي فعالیتاز شهرها 

. بعد از گذشت چنـد )132: 1391(ضرابی و همکاران، 
تحقیقـاتی  هاي سازماندهه، با وجود تالش محققان و 

در خصوص تعریف و شرح مفهوم شهر سالم، عملیـاتی 
کـه چـه شـهري سـالم  کردن مفهوم آن و ارزیابی این

است یا در برابر سایر شهرها در چه سطحی از سـالمت 
ایـن امري پیچیده و مبهم باقی مانده اسـت.  قرار دارد،

و امـر انجـام پـژوهش در زمینـه شـناخت شـهر سـالم 
ضروري  شهر سالم را هاي شاخص ازنظرشهرها  ارزیابی
گلسـتان اسـتانی اسـتان رغم اینکـه . علیدهد میجلوه 
از لحاظ  برتر کشوراستان  10و در جایگاه  یافته توسعه

ــــاخص ــــاع هاي ش ــــادي، اجتم ــــعه اقتص ی و توس
 هاي شـاخصعـدالتی در قرار دارد از بی محیطی زیست

. بـرد میخـود رنـج  هاي شهرستانشهر سالم در سطح 
 هاي شهرســتانفضــایی در ســطح  عــدالتی بیشـناخت 

شهر سالم از  هاي شاخصاستان به لحاظ برخورداري از 
ــو یک ــند  س ــتان در س ــردي اس ــدف راهب ــق ه و تحق

 12مبتنی بـر استان گلستان که  1404افق  انداز چشم
برخـورداري از  کـه سـومین ویژگـی آن« ویژگی اسـت

ــه ــا  اي جامع ــا و توان ــالم، دان ــردي استس ــند راهب (س
از سـوي دیگـر، )» 48: 1393عملیاتی استان گلستان، 

ــابی و  ــاییارزی ــل فض ــتان تحلی ــا شهرس ــررا ه  ازنظ
. نماید میضروري  شهر سالم هاي شاخصبرخورداري از 

 بنـــدي رتبه هـــدف از ایـــن رو پـــژوهش حاضـــر بـــا
ــکونتگا ــهري هايهس ــتان ش ــتان اس ــاظ  گلس ــه لح ب

صـورت پذیرفتـه  شهر سالم هاي شاخص برخورداري از
                                                             
1. Lahore 
2. Alexandria 

. براي دسـتیابی بـه هـدف، ایـن پـژوهش در پـی است
  :استزیر  هايپرسشپاسخ دادن به 

اسـتان گلسـتان از  ها شهرسـتانبـین  یآیا اختالفـ -1
  شهر سالم وجود دارد؟ هاي شاخصلحاظ 

برخـــــوردار و نـــــابرخوردار از  هاي ســـــتانشهر -2
  ند؟استان گلستان کدام شهر سالم هاي شاخص

  

  پیشینه تحقیق
مختلفـی از  هـاي پژوهشدر مورد شهرهاي سـالم 

متفاوت صـورت گرفتـه اسـت. بـه برخـی از  هاي جنبه
: جیسـون شود میاشاره  ها آن ترین مرتبطجدیدترین و 

: مـردم، شـهر سـالم سـوي به«کتابی با عنوان  )2009(
نوشـت. » شـهري ریزي برنامـه هاي سیاسـت، و ها مکان

شـهر  ریزي برنامه هاي چالشاین کتاب در هشت فصل 
) 2012( 4و کاپرنـا 3سالم را توضیح داده است. تریـزادا

بـراي یـک شـهر  5بیواربانیسـم«در پژوهشی با عنـوان 
 »و پایداري شـهري6بیوفیلیا هاي شیوهو  ها نظریه ،سالم

که بیواربانیسـم  پردازد مییه بیواربانیسم به بررسی نظر
را در  رفته ازدسـت هـاي ارزشکنـد تعـادل و تالش می

و همچنـین اصـول طراحـی  برقـرار کنـدبافت شهري 
را تقویـت  شـود میدرك و اجـرا  آسانی بهکه  گرا انسان
ــنمــی ــه کنــد و ای ــا ب ن اصــول کــاربرد کــه چطــور ب

را بـا  شـهري زیست محیطکیفیت  توان میبیواربانیسم 
روانـی بـر سـاکنان  تـأثیرارجاع به تحوالت فیزیکـی و 

) در 2012( 8و سندرسـون 7شهري بهبود داد. وبسـترن
 مناسـب سـالم، ابـزار شاخص شهر«پژوهشی با عنوان 

ند که یافت دستبه این نتایج » سالمت گیري اندازه براي
توان ترکیبـی از سالمت در شهرها می گیري اندازهبراي 

 هك و ایـن کـاربردو کیفـی را بـه  کمـی هاي شـاخص
رت در ارزیـابی و نظـارا همیشه نقش مهمی  ها شاخص

دارند و با اسـتفاده از  بر وضعیت سالمت در شهر سالم 
 هـا آن و آنـالیزو تحلیـل  ها شاخصمربوط به  هاي داده
منطقـی در شـهرها انجـام داد.  گذاري سیاستتوان می

                                                             
3. Tracada 
4. Caperna 
5. Biourbanism 
6. Biophilia 
7. Webster 
8. Sanderson 
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شهر  سوي به«) در پژوهشی با عنوان 2013(1ویتسیقام
ــاب  ــالم: بازت ــهبرنس ــالمت و  ریزي ام ــر س ــهري ب ش

پی این است که درك درسـتی از نحـوه  در» تندرستی
ــه ــه ریزي برنام ــهرها ک ــدیریت ش ــأثیر، طراحــی و م  ت

مستقیمی در توسعه پایدار و سالمت شهروندان دارد را 
نشان دهد و در پی کاوش مسائل مربوط به سـالمت و 

دهـد  مینشان  او نتایج تحقیق .توسعه پایدار بوده است
یـک  عنوان بـه اي فزاینـده طور بهاثرات سالمت باید  که

 نظـر گرفتـهزنـدگی در  هاي جنبـهدر تمام  انداز چشم
 ریزي برنامـه) با نوشـتن کتـاب 2013( 2شود. سوربرن
 و بهداشــت هــاي فعالیـت از اســتفاده بـا شـهر ســالم و

ــــــه  و نــــــایروبی، ریــــــودوژانیرو، در ریزي برنام
 شـیوه و ها سیاست نهادها، کشف به موند،کالیفرنیاریچ
ــه ــه ک ــهر ریزي برنام ــکیل  ش ــالم را تش ــد میس  دهن

ــی ــرارداد موردبررس ــارکارق ــاران ( 3. س ) 2014و همک
کتابی بـا عنـوان شـهرهاي سـالم، سـالمت عمـومی از 

ــه ــق برنام ــهري طری ــزي ش ــتهری ــاب  اند نوش ــن کت ای
 استلم کتاب نوشته شده در زمینه شهر سا روزترین به

اي پیشــرفته بــه شــبکه وتحلیل تجزیــه هــاي روشکــه 
ســطحی بــین ســالمت در ســطح بررســی ارتبــاط چند

 ازجملـه شـده ساخته زیست محیط هاي ویژگیفردي و 
پرداختـه  هـا جادههـا و شـبکه تراکم ، ترکیب کـاربري

   است.
ی یـابارز«بـا عنـوان پژوهشـی در  )1376( انیبیط

ــالم در  ــهر س ــروژه ش ــرپ ــ» انای ــوارد خصوص یات و م
سـالم را ارائـه کـرده  شـهر آرمانبراي تحقـق  موردنیاز

ارزیـابی «) در پژوهشی بـا عنـوان 1381کیالی ( است.
 به این نتیجه رسـیده »رهیافت شهر سالم در شهر ري

کـارگیري  که رهیافت شهر سالم زمانی قابلیت به است
وقـوع سـه عنصـر  هاي زمینـهو اجرا خواهد داشت که 

مشـارکت مردمـی و همـاهنگی بـین  اصلی آن، یعنـی
پرهیزگـار و  .راهبردي فراهم شود ریزي برنامهبخشی و 

 پـروژهارزیابی «) در پژوهشی با عنوان 1386همکاران (
، به بررسی نظرهاي مردم »شهر سالم کوي سیزده آبان

ــئوالن  ــارو مس ــه ةدرب ــروژ هاي برنام ــالم  ةپ ــهر س ش
                                                             
1. Whittingham 
2. Corburn 
3. Sarkar 

رابطـه بـا کـه در  اند رسـیدهبه این نتیجـه  و پرداختند
 هاي دیـدگاه، بـین شـهر سـالم ةپـروژسطح رضایت از 

مردم و مسئوالن تفاوت معنـاداري وجـود نـدارد؛ ولـی 
آنان از سـطح مشـارکت اجتمـاعی،  هاي دیدگاه درباره
ــژاد و  محمــودي .معنــاداري وجــود دارد هــاي تفاوت ن

 دستور کارتعامل «) پژوهشی با عنوان 1388همکاران(
با ارائه راهکارهـا » شهر سالم ريپذی تحقق فرآیند و 21

و پیشنهادهایی در شرایط معاصـر ایـران انجـام دادنـد. 
 دسـتور کـار میزان تعامـل داد کهنتایج پژوهش نشان 

 اسـت سـالم شهرهاي پذیري تحقق فرایند ينحو به 21

 گونـاگون اجتمـاعی، ابعـاد در پایـداري مفهـوم که بـا

ري و دارد. زیـا ارتبـاط نزدیـک فرهنگـی، و اقتصـادي
 تطبیقـی مقایسـه«) پژوهشی با عنوان 1389همکاران(

 نقـاط بـا بابـل شـهر مسکن کیفی و کمی هاي شاخص
 نتـایج سالم انجام دادند. شهر بر تأکید با کشور شهري

 سـالم، شـهر مطلـوب شـرایط بـا مقایسـه مقام در امر
 در شـهري مسـکن بخش شرایط که است آن از حاکی
 از بسـیاري از فراتـر هایی انـدازه در اگرچـه مـا، کشور
 شـرایط بـه نسـبت ابعاد از بسیاري در اما است، جوامع

. نـدارد مطلـوبی به نسـبت وضعیت، سالم شهر مطلوب
ــاران ( ــدمی و همک ــوان1389ق ــا عن ــی ب  ) در پژوهش

هاي شـهر سـالم در مقیـاس بررسی تطبیقی شاخص«
به بررسی وضعیت جمعیتی و اجتماعی  »ملی و جهانی

آن بـا میـانگین سـطح  مقایسـه نقاط شـهري ایـران و
کشورهاي پیشرفته، در چارچوب رویکـرد شـهر سـالم 
پرداختند. نتایج این پـژوهش حـاکی از آن اسـت کــه 

هاي جمعیتی نقاط شهري کشورمان، در برخی شاخص
و بهداشت فردي و اجتماعی، در وضعیت مطلوبی قـرار 

 پژوهشـی بـا عنـوان ارزیـابی ) در1389. فرهادي(دارد
 انــآب سیزده کوي سالم شهر پروژه در مردم مشارکت

 ايــــه ریـزي برنامـه در کـه یافت دسـتبه این نتایج 
 تـالش مردمی مشارکت جهت ارتقاء در بایستی شهري،

 در عمـومی رسـانی اطالع این هـدف، به نیل براي شود.
 واقع مؤثر تواند می مردم رضایت جلب ها وفعالیت مورد
بـا عنـوان  پژوهشـیر ) د1390و پژوهـان( قدمی شود.

ي شـهر سـالم بـا ها شـاخصتحلیل فضایی وضـعیت «
 »فازي سی مینـز و مـدل تاپسـیس بندي خوشهروش 
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نـد قرارداد موردمطالعـهرا  نقاط شهري استان مازندران
دهـد عضـویت نقـاط شـهري اسـتان نتایج نشـان مـی

. مازندران مستقل از عامل فضایی فاصله از مرکز اسـت
ــار  ــه انتظ ــت میاگرچ ـــه  رف ــوط ب ــهري مرب ــاط ش نق

ــري  ــز اســتان در وضــعیت بهت  ازنظــرشهرســتان مرک
ي سالمت باشند امـا نقـاط مـذکور در رتبـه ها شاخص
ــتم  ــد قرارگرفتههف ــاران ( .ان ــا و همک ) در 1390رهنم

ي شهر سـالم، در ها شاخصتحلیل « پژوهشی با عنوان
هـاي به بررسـی شـاخص» بهارستان شهر مشهد محله

، بهداشـــتی و محیطی یســـتزاجتمــاعی، اقتصـــادي، 
هاي شـهر سـالم دبـا اسـتاندار ها آن مقایسهفرهنگی و 

بهارستان  محله اند که رسیدهو به این نتیجه  پرداختند
ي پنجگانۀ سالمت، با وضعیت مطلـوب ها شاخص ازنظر

و  ریزي برنامـه، نیاز بـه ها زمینهفاصله دارد و در برخی 
 .شـود میمشارکت هر چه بیشـتر مسـئوالن احسـاس 

ــرابی ــاران( ض ــوان 1391و همک ــا عن ــی ب ) در پژوهش
شهري با رویکرد شهر سـالم در  سکونتگاههايارزیابی «

 شـهري هايهسـکونتگا بندي سطحبه » استان مازندران
 ریزي برنامـه هاي مـدلاستان مازنـدران بـا اسـتفاده از 

این  که نتایجاند  پرداخته با رویکرد شهر سالم اي منطقه
شـهري  هايهسـکونتگااست کـه پژوهش، حاکی از آن 

ــل  ــتان باب ــهشهرس ــکونتگااول و  رتب ــهري  هايهس ش
آخــر را  رتبـهي گلوگـاه، نکـا و سـوادکوه ها شهرسـتان

با عنـوان  پژوهشی) در 1392( و همکاران لطفی د.دارن
را  شهر قمدو  ۀمنطق »شهر سالم هاي شاخصرزیابی ا«
 کـهند قرارداد بررسی موردSPSS  افزار نرماستفاده از با 

 مـوردي ها شـاخص دهـد مینتایج این تحقیـق نشـان 
ویژه در نواحی سه و چهار آن هدر کل منطقه، ب مطالعه

ــاعی،  ــت وضــعیت نامناســب اقتصــادي، اجتم ــه جه ب
عملکــرد نامناســب مــدیریت  ن و نیــزااکنفرهنگــی ســ

 شهري و نهادهاي ذیربط در وضعیت شـهر سـالم قـرار
بـا عنـوان  پژوهشـی) 1397( علوي و همکارانندارند. 

 بـا شهري زندگی کیفیت ذهنی هايشاخص سنجش«
 10انجام دادنـد. در ایـن پـژوهش » سالم شهر رویکرد
ــر ــت( متغی ــی، امنی ــق محیط ــارکت تعل ــانی، مش  مک

 بهداشــت بصــري، و صـوتی و هــوا آلــودگی اجتمـاعی،
هزینـه،  و درآمـد شغلی، رضایت و الـــــاشتغ محیط،

بـا اسـتفاده  )ماتخد و امکانات سبز، فضاي ونقل، حمل
 نتـایج مطـابق تحلیل شـده بـود.  آماري هاي تحلیل از
ـــایتمندي آمده دســـت به ـــان از شـــهروندان رض  بهبه

 منطقـه در زنـدگی کیفیـت در تأثیرگـذار هاي شاخص
 از رــــت پایین 2 منطقـه در و متوسـط حـد از بیشتر1

پژوهش سعی در بررسـی و این  .بوده است متوسط حد
 بندي رتبهو شناسایی و  ر سالمشه هاي شاخصمطالعه 

 گلســتاناســتان  هاي شهرســتاندر  را ها شــاخصایــن 
پیشــین، از  ةبــا توجــه بــه تحقیقــات انجــام شــددارد. 

 بـا ها شـاخصروش ارزیـابی  پـژوهشاین  هاي نوآوري
 50پرومتـه و اسـتفاده از  اي منطقـهریـزي مدل برنامه

 تر جامع هاي شاخص ةدربرگیرندکه  شهر سالمشاخص 
ي ها شهرســتانیعنـی  موردمطالعــههمچنـین مکـان  و

بـراي  یکه تاکنون چنین تحقیقـ است گلستاناستان 
د توانـ مینگرفته است تحقیـق حاضـر  انجاماین استان 

  را پرکند. خألاین 
  

  روش پژوهش
تحلیلـی بـا  -توصـیفیاز نوع  روش پژوهش حاضر،

و  ها شـاخصانتخـاب  منظور بـه. هدف کـاربردي اسـت
  اسـتفادهو اسـنادي  اي کتابخانـه روش زا مبانی نظـري

ــا رابطــه در موردنیــاز اطالعــات و اســت. آمــار شــده  ب
ــژوهش ــر پ ــاعی از حاض ــزارش اجتم ــادي و  -گ اقتص

، سالنامه آماري، گزارشات سازمان 1391 فرهنگی سال
سـیماي اقتصـادي، اجتمـاعی و فرهنگـی  و احوال ثبت

اســــتان گلســــتان  هاي شهرســــتان 1392 ســــال
، هـا دادهتحلیـل  و بررسی منظور به. است شده استخراج

سازي شد، سپس براي بیان خام شاخص يها دادهابتدا 
 اي شـبکهاز فراینـد تحلیـل  ها شـاخصاهمیت نسـبی 

)ANP( هـا از داده وتحلیل تجزیـهبراي . گردید  استفاده
چند معیاره پرومتـه و تحلیـل گایـا  گیري تصمیممدل 

 از نـامبرده مـدلاجـراي  بـراي بهره گرفته شده است.
ــــرم ــــاين  Visual و Super Decisions افزاره

PROMETHEE همچنین براي  ؛است گردیده استفاده
سازي نتایج حاصل از مـدل بـه کـار گرفتـه شـده گویا

    است. شده  استفاده GIS افزار نرمنقشه از  صورت به
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  مطالعه مورد ةمحدود
 56دقیقـه تـا  51درجـه و  53بین  گلستان استان
 30درجــه  و  36دقیقــه طــول شــرقی و  22 درجــه و
دقیقه عرض شـمالی در بخـش  8درجه و  38دقیقه تا 

 وسعت اــشمالی کشور واقع گردیده است. این استان ب

 مسـاحت کـل درصد از 33/1کیلومترمربع،  3/20438
کشور را به خود اختصاص داده است کـه از شـمال بـه 

ز شـرق کشور ترکمنستان، از جنوب به استان سمنان، ا

و از غرب بـه دریـاي خـزر و  شمالی به استان خراسان
ــدران محــدود می اســتان گلســتان  شــود. اســتان مازن

 60شــهر، 27 بخــش، 27 شهرســتان، 14متشــکل از 
ـــتان،  ـــکونی و  1006دهس ـــادي مس ـــادي  47آب آب
ــر اســاس باشــد. می غیرمســکونی  1392آمــار ســال  ب

بـوده کـه جمعیـت شـهري  1846939 جمعیت استان
بـوده  879069 و جمعیـت روسـتایی 967870 بابرابر 
  .)1391(سالنامه آماري استان گلستان،  است

  

 
  : نگارندگان)مأخذ( مطالعه مورد: نقشه محدوده 1 شکل

  

  مبانی نظري
ــوم ــهر مفه ــالم ش ــار اول را س ــاردو پرفســور ب  لئون

ر ــشه 1984 کنفرانس در) برکلی دانشگاه استاد(دهل
ــوي ــادا تورنت ــا کان ــوان ب ــاوراي« عن ــاي مراقبت م  ه
 شـرح ایـن بـه را سـالم شـهر وي. کرد ارائه» بهداشتی

 و اجتماعی محیطی سالم، شهر از منظور توصیف نمود؛
 هـاي فعالیت تمـامی انجام که امکاناتی با است کالبدي
 پـذیر امکان مطلـوب کـارآیی بـا و سهولت با را زندگی

سـپس  .)12: 1380صـالحی،  و خـانی سازد(حاجیمی
ــا همکــاري هنکــوك تعریــف  1989ل در ســا دهــل ب

که تکمیل کننـده تعریـف قبلـی  دهند میدیگري ارائه 
مسـتمر در  طور بـهشـهري اسـت کـه  شهر سالم. است

حال خلق و بهبود آن بخش از شرایط محـیط کالبـدي 
و اجتماعی و توسعه منابع اجتماعی است کـه مـردم را 

متقابــل از همــدیگر در جهــت  طور بــهکنــد قــادر مــی
ستیابی به کلیه شـئون زنـدگی و در جهـت حـداکثر د

 :Ashton,1988( حمایـت کننـد شـان بالقوهتوانمندي 

ــازمان بهداشــت جهــانی چهــار روش بــراي  .)14 س

به شهرهاي سالم را معرفی کرده که شـامل  یابی دست
 انداز چشـمالزام سیاسی، ساختار سازمانی، تدوین یـک 

هماهنگی  گذاري در تشکیل شبکه ومشترك و سرمایه
). Tsouros,1997( باشـدمتقابل رسمی و غیررسمی می

 و محلـی سـطح در معمـوالً کـه سالمت اثرات ارزیابی
 از اطـالع آن اصـلی هـدف و شـود می انجـام اي منطقه

 سالمت بهتر ترویج به که هایی برنامه و توسعه سیاست
 Taylor et( خواهد بود سالمتی هاي نابرابري کاهش و

al,2003; Nazmfar, 2012 .(شهري سـالم  ریزي برنامه
نقش و اهمیت لحاظ نمودن پیامـدهاي سـالمت را در 

 خاطرنشـانشهري  ریزي برنامهو تصمیمات  ها سیاست
، براي این منظور باید یک گام جلـوتر رفـت و نماید می

هسته مرکـزي  عنوان بهتحقق اهداف سالمت شهري را 
هـانی بـا نظر گرفت. سازمان بهداشت ج ریزي دربرنامه

) شـهرهاي 2002-1998( سـاله 5این رویکرد، پـروژه 
 ریزي برنامهتدوین نمود و اصول اولیه  سالم را در اروپا 

و اقدامات اجرایـی  ها سیاستشهري سالم را در اولویت 
با این هدف که نشان دهد میـان اصـول اولیـه  قرارداد
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ــه ــالم در  ریزي برنام ــهرهاي س ــرد ش ــا رویک ــهري ب ش
و ارتقاي سطح کیفیت زندگی شـهري مدیریت شهري 

: 1389ارتباط و همبستگی ذاتی وجود دارد(عطاریـان، 
بـراي  ریزي برنامهشهري سالم به معنی  ریزي برنامه). 8

اي ، شـهر را بـه ایـدهریزي برنامهمردم است. این نوع از 
هـا و فضـاهاي بـاز تـرویج ، خیابانها ساختمانفراتر از 

 در حـالسـازواره زنـده اساس یک شهر اینبر. دهد می
ــا تــنفس و موجــودي اســت کــه ســالمتی اش کــامالً ب

اسـت. سـالمت سـاکنان  خورده گرهسالمتی شهروندان 
 ةبـه شـرایط زنـدگی و شـیو اي گسترده طور بهشهري 

ــامل  ــه ش ــتگی دارد ک ــهري بس ــاکنان ش ــدگی س زن
ی ماننـد درآمـد، امنیـت غـذایی، امکانـات، های شاخص

 WHO Regional Office for( باشد میآموزش و غیره 

the Western Pacific, 2000:1 .() هاي ویژگی) 2شکل 
  . دهد مینشان  را شهر سالم

 

  
  شهر سالم  هاي ویژگی: 2شکل 

  )2: 1386اي دانشگاه علوم پزشکی مشهد،  حرفه و محیط بهداشت رسانی اطالع و آموزش (منبع: کمیته
  

می در جمهـوري اسـال: شهر سالم در ایـران  ةپروژ
گـزاري  بـا بـر 1370 آذرمـاهشهر سالم در  ۀایران مقول

سمپوزیوم شهر سالم در تهـران، آغـاز و در طـی چنـد 
، 1375در سـال . شهر به اجـرا درآمـد 25سال بعد در 

براي زنـدگی  شهر سالمشعار سازمان جهانی بهداشت (
 ةبهتر) اعالم گردید و این شعار در فراگیـر نمـودن ایـد

ي کـه طور بـه،  نقش بسزایی داشتشهر سالم در ایران 
شهر در سراسـر ایـران  56بیش از  1378تا پایان سال 

 .)1376(طیبیان،  در اجراي این پروژه فعالیت داشتند
 رویکـرد ارزیابی خصوص در: شهر سالم هاي شاخص

 کــه دارد، وجــود شــاخص زیــادي تعــداد شــهر ســالم
 بکار جوامع در گسترده بهداشت تعریف نتیجه عنوان به

ــــه ایــــن و رود مــــی  لیســــت زیــــادي تعــــداد ب

 رویکــرد ).Oneill&Simard, 2006: 147(انجامــد می
 محیط جامعه، سالمت ،محیطی زیست عدبُ از شهر سالم

بررسـی  به و....، اجتماعی رفاه و اجتماعی، فردي زندگی
(قـدمی و پردازد می جامعـه یـک افـراد زنـدگی کیفیت

 هــاي شــاخص از کــه هنگامی). 1: 1389همکــاران، 
 طیـف تـوانمـی شـود استفاده سالمت ارزیابی مناسب
 و تسـهیل بخشی، بین مشارکت ،ها ارزش از اي گسترده
 آورد فـراهم  سـالمت ارتقـاي برايرا  جامعه مشارکت

)Sukkumnoed and Al-Wahaibi, 2005.( ایـــن 
 و مثبـت هاي شـاخص از ترکیبـی دتوانـ می ها شـاخص

)  Smith et al, 2006: 3(باشد اقتصادي اجتماعی، منفی
 Kjellstrom( بربگیرد در را زندگی هاي جنبه تمام که

and Mercado, 2008: 551.( سـازمان بهداشـت  ازنظر

ویژگی شهر سالم

محیط فیزیکی 
ایمن و پاك

اکوسیستم 
پایدار شهري

جامعه نیرومند 
با بهره مندي از 
حمایت متقابل 

مشارکت همگانی 
در تصمیمات 

زندگی ، سالمت و 
رفاه شهروندان

تأمین احتیاجات 
کار  -غذا ( اساسی 

ایمنی  -در آمد  -
)و آب

دسترسی به 
تجارب و منابع 
در سطح وسیع

اقتصاد پویا و 
نوآوري شهري

ساختار شهري 
مناسب براي اعمال 

ویژگیهاي فوق

سطح قابل قبول 
براي ارائه خدمات 
درمانی و بهداشت 

عمومی

تشویق جامعه براي 
ارتباط با گذشته و 

میراث فرهنگی
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جهــانی اســتانداردهاي شــهر ســالم شــامل ابعــاد 
 باشـد میجمعیتی و بهداشتی  ،، اجتماعیزیست محیط

)WHO, 2000محـیط  داشـتن گـرو در ). سالمت شهر
 و فرهنگی اجتماعی، اقتصادي، مناسب بسترهاي و سالم

 و اسـاس و پایـه شـهروندان کـه اسـت محیطی زیسـت
مفـرد و  (سـعیديدهند می تشـکیل را آن اصلی سرمایه

اســاس در پــژوهش  بــر ایــن). 8: 1392گردفرامــرزي، 
 4شـاخص در  50از  شهر سالمبراي ارزیابی  نیز حاضر

 -، اجتمــاعیزیســت محیطدرمـانی،  -بخـش بهداشــتی
 هاي شـاخصاسـت.  شـده  اسـتفادهالمت اقتصادي و س

  .است) 1در پژوهش به شرح جدول ( استفاده مورد

  
 در پژوهش استفاده مورد هاي شاخص: 1 جدول

  سالمت  اقتصادي -اجتماعی  زیست محیط  درمانی -بهداشتی
  بهداشت خانه -1
  موجود هاي تخت تعداد -2
  شهري فعال درمانی بهداشتی مراکز -3
  داروخانه -4
  آزمایشگاه -5
  يپرتونگار -6
  سالمت بیمه پوشش تحت -7
  بیمارستان تعداد -8
  انسژاور تعداد -9

  فعال درمانی مؤسسات تعداد -10
  عمومی پزشک -11
  متخصص پزشک -12
  پیراپزشک -13
  دندانپزشک -14
  داروساز -15
ــداد -16 ــکان تع ــاغل پزش ــه در ش  برنام

  خانواده پزشک
ـــدهاي -17 ـــده ارائه واح ـــدمات دهن  خ

  شهري بهزیستی پوشش تحت اجتماعی

  
  آب خانه تصفیهتعداد  -18
 آوري مـعج ي شبکه طول -19

  شهر در فاضالب
  شده تصفیه آبحجم  -20
  زباله تولیدشده -21
  زباله آوري جمعشیوه  -22
ــترك  -23 ــامیدنی  آبمش آش

  سالم
  شده مصرف آب -24
  تولیدي آبدرصد  -25
  آب پرت -26
 آب انتقـال خطـوط طول -27

  آشامیدنی
تعــداد مشــترکین گــاز  -28

  شهري طبیعی
  طبیعی گاز مصرف -29
  گاز نفت -30
  بنزین -31

  
  ورزشی مکان -32
 ســبز فضــاي وســعت -33

  هکتار
 و فرهنگـی مؤسسات -34

  هنري
 جنگلی پارك مساحت -35

  طبیعی
  عمومی پارك تعداد -36
  خانوار بعد -37
  باسوادي میزان -38
  فعال جمعیت -39
ـــت -40 ـــال جمعی  غیرفع

  اقتصادي ازنظر
  جمعیت نسبی تراکم -41
  شهرنشینی نسبت -42
  ورزشی فضاي سرانه -43
 فضاي سرانه میانگین -44

  شهروند هر سبز

  
از ناشــی ومیــر مــرگ -45

  نوزادان یماريب
 هـــــــاي يناهنجار -46

  مادرزادي
  تنفسی هاي یماريب -47
  اي یهتغذ هاي یماريب -48
  اعصاب بیماري -49
  یروم مرگنرخ  -50

  )مطالعات نگارندگانو  Webster and Sanderson, 2012: 4  :مأخذ(
  

  تحقیق هاي یافته
متفــاوتی بـــراي  هاي مــدلو  هــا روشتــاکنون 

شـده اسـت  جغرافیایی به کارگرفتـه هاي گیري تصمیم
تفاده از مسـائل کـاربردي آن، اسـ هاي روشکه یکی از 

ره چنـــــدمعیا هاي گیري تصـــــمیممبتنـــــی بـــــر 
ــــت ــــی از  .)Arisoy,2007:37-38(اس ــــه یک پرومت

ي سـاختاریافته  روش که است ها روشجدیدترین این 
ــدي رتبه ــی بن ــراي غن ــی ب ــازي ترجیح ــا ارزیابیس  ه

روش  ).168: 1390اســت(مومنی و شــریفی ســلیم، 
بوده کـه  برتري بندي رتبه هاي روشپرومته از خانواده 

و  ها گزینهقسمتی از  بندي رتبهشامل پرومته یک براي 
 ها گزینـــه کامـــل بنـــدي رتبهپرومتـــه دو بـــراي 

ــت(منظوري و رحیمــی،   ازجملــه). 200: 1394اس

 ،سادگی به توانمی PROMETHEEروش  مهم مزایاي
امکان استفاده از طرح گرافیکـی نتایج،  پایایی و وضوح
 صـورت بهل حساسیت و امکان تحلی GAIA سازي مدل

 در .)Nazmfar et al., 2019( کـرد اشارهساده و سریع 
عـدد  ترین کوچـکتـا  تـرین بزرگاز  بندي رتبهنهایت 

در ). Gilliams et al., 2005:142( گیــرد میصـورت 
شـهري  ايههسـکونتگابـراي ارزیـابی پژوهش حاضـر 

 شهر سالم در سطح هاي شاخص نظر از استان گلستان
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 گردیـد و  اسـتفادهاز مدل پرومته  ستانا هايشهرستان
ــابی  ــراي ارزی ــاخصب ــالم در هاي ش ــهر س ــطح ش  س

شـاخص مربـوط بـه شـهر  50 ازاستان  هاي شهرستان
، ابتـدا ها یافتـه. جهـت تحلیـل است شده استفادهسالم 
سازي شـده، سـپس بـراي بیـان هاي خام شاخصداده

بهـره  ANPاز مـدل  ها شاخصاهمیت نسبی هریک از 
منتخـب  یروش پرومتـه کـه روشـده اسـت. گرفته ش

 شـهري اسـتان گلسـتان ايههـ سکونتگاارزیابی  جهت
افـزار ویـژال بـا نـرم استشهر سالم  هاي شاخص ازنظر

 صـورت بهپرومته قابل انجام است، مراحل اجراي مـدل 
  خالصه در زیر بیان شده است:

و تعیـین   گیري تصمیم(تشکیل ماتریس  گام اول
مرحلـه در روش پرومتـه تشـکیل اولـین : نوع معیار)

و مشخص کـردن نـوع معیـار از  گیري تصمیمماتریس 
  .  استلحاظ سود و هزینه 

  تعیین وزن : )اــه شاخص(تعیین وزن  ام دومــگ

ي مســایل مختلــف، کــاري الزم در همــه هاي شــاخص
پرومته،  هاي روشاست. در  چند شاخصهگیري تصمیم

ه واحـد بـ هسـتند کـهاعـداد حقیقـی  ها شاخصوزن 
روش به کارگرفتـه  گیري شاخص بستگی ندارند.اندازه

شده در پژوهش حاضر جهت محاسـبه اهمیـت نسـبی 
ـــه ـــد می ANP روش، ها مؤلف ـــدل .باش روش  ANP م
که به روابط درونـی  است AHP يشبکه یافته گسترش

. هـدف شـوداهمیت قائل می گیري تصمیمبین سطوح 
با توجـه بـه  گیري تصمیمکردن فرایند  آن ساختارمند

از عوامـل چندگانـه مسـتقل از هـم  متـأثریک سناریو 
ــت ــلیم،  اس ــریفی س ــومنی و ش و آذر و  89: 1390(م
 افــزار نرمدر ایــن پـژوهش از . )161: 1393، زاده رجـب

Super Decisions  ــه ــبه هرچ ــراي محاس ــقب  تر دقی
ــتفاده ــده  اس ــت ش ــکل  اس ــل از  )،3 (ش ــایج حاص نت

  ده است.ش آورده )2( محاسبات در جدول

  

  
  

   Super Decisions افزار نرمبا استفاده از  اي شبکهفرایند تحلیل در  ها شاخصوزن دهی به : 3 شکل
  ): نگارندگانمأخذ(

  

 (میزان مجموع موزون برتـري گزینـه):   گام سوم
کردن اولویـت  با جمع بندي پایانی یا اولویت گزینه رتبه

ر کلـی آید که بـه آن مقـدا دست می به ها شاخص همه
  آید. شود و با رابطه زیر بدست می گفته می

휋(푎, 푏) = 푤 푝 (푎, 푏)			,					( 푤 = 1				 ∶  	رابطه	1

اي که: گونه به 	푤 برابر وزن شاخص  j ام است.   
푤∑( گیرنده تعیین و سپس نرمالها توسط تصمیم وزن =   .1شوند می) 1

                                                             
   نتایج حاصل از این مرحله بدلیل زیاد بودن داده ها آورده نشده است. -  1
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  در پژوهش در فرایند تحلیل شبکه مورداستفاده هاي مؤلفه: وزن 2جدول 
 شاخص وزن شاخص وزن شاخص وزن شاخص وزن شاخص وزن
019/0  *C41 009/0  *B31 014/0  *B21 012/0  A11 013/0  A1 
017/0  *C42 035/0  C32 019/0  B22 013/0  A12 012/0  A2 
019/0  C43 037/0  C33 015/0  B23 011/0  A13 017/0  A3 
016/0  C44 029/0  C34 013/0  B24 007/0  A14 023/0  A4 
051/0  *D45 032/0  C35 011/0  B25 018/0  A15 025/0  A5 
036/0  *D46 033/0  C36 016/0  *B26 013/0  A16 013/0  A6 
033/0  *D47 026/0  *C37 010/0  B27 010/0  A17 010/0  A7 
049/0  *D48 020/0  C38 008/0  B28 020/0  B18 014/0  A8 
030/0  *D49 018/0  C39 009/0  *B29 021/0  B19 016/0  A9 
044/0  *D50 018/0  *C40 008/0  *B30 020/0  B20 019/0  A10 

)(مأخذ: محاسبات نگارندگان منفی هاي شاخص  * 
  

اگـر  :مثبت و منفی) بندي رتبه(جریان  گام چهارم
ر از بیشـت) شـود مینشان داده  nها (که با تعداد گزینه
مجموع مقـادیر  ي وسیله بهپایانی  بندي رتبهدوتا باشد، 

بـراي هـر گزینـه  .آیـد میمقایسات زوجـی بـه دسـت 
 	푎 ∈ 퐴ي دیگـرها گزینـه و با درنظرگـرفتن 	푥 ∈ 퐴 

  زیر را بدست آورد: بندي رتبهجریان  توان می
 مثبت یا جریان خروجی      بندي رتبه: جریان 2رابطه 

           ∅ (푎) = ∑ 휋(푎, 푥)∈ 
چقــدر بــر  aگزینــه  دهــد کــه میایــن جریــان نشــان 

∅تـرین بزرگي دیگر اولویـت دارد. ها گزینه (푎)  بـه
  ناي بهترین گزینه است.مع

      منفی یا جریان خروجی بندي رتبه: جریان 3رابطه 

       ∅ (푎) = ∑ 휋(푥, 푎)				 ∈  
ي دیگـر تـا ها گزینـهکه  دهد میاین جریان نشان 
 ترین کوچـکاولویـت دارنـد.  aي چه میزان بـر گزینـه

∅ (푎) ندي ببهترین گزینه است. رتبه ي دهنده نشان
با جریان مثبـت یـا جریـان منفـی  توان میرا  ها گزینه
معمول یکسان  طور بهبندي بندي کرد. این دو رتبهرتبه

بنـدي گیرنده همیشه خواهان رتبـهاما تصمیم ،نیستند
تـر خواهـد بـود. گیـري سـادهزیرا تصـمیم کامل است؛

بندي این امکـان را فـراهم جریان خالص رتبه محاسبه
جریــان حاصــل تــوازن میــان جریــان  ایــن .ســازدمــی
بندي مثبت و منفی اسـت. جریـان خـالص بـاالتر  رتبه

نصـیري و همکـاران، ي برتـر است(گزینـه  دهنده نشان

ـــماره ( .)286: 1391 ـــدول ش ـــان 3ج ـــایج جری ) نت
اسـتان  هاي شهرستانبندي مثبت، منفی و خالص  رتبه

  .  دهد میاردبیل را نشان 
ــدول ( ــایج ج ــتان3نت ــه شهرس ــتان  ) رتب هاي اس

هاي شهر سالم بـر  گلستان ازنظر برخورداري از شاخص
شهرســتان  دهــد کــه اســاس مــدل پرومتــه نشــان می
در رتبـه اول و  271/0گالیکش با کسب جریان خالص 

هاي شهر سالم قـرار دارد. در  کامالً برخوردار از شاخص
قرار  220/0رتبه دوم شهرستان بندرگز با کسب امتیاز 

هاي  از ایــن شهرســتان، شهرســتان گرفتـه اســت. بعــد
کردکوي، رامیان، کالله و مینودشت به ترتیب با کسب 

ــاز  ــه 033/0و  106/0، 110/0، 141/0امتی هاي  در رتب
باشند.  سوم تا ششم و در وضعیت نسبتاً برخورداري می

قـال،  تپـه، آق هاي مراوه طبقه نـابرخوردار را شهرسـتان
ان به ترتیـب بـا آباد، گنبدکاووس و گمیش ترکمن، علی

، -105/0، -004/0، -002/0کســب جریــان خــالص 
-به خـود اختصـاص داده -147/0و  -131/0، -112/0

هاي آزادشهر و گرگـان  هاي آخر شهرستان اند. در رتبه
قرار دارند که جـزو  -197/0و  -182/0با کسب امتیاز 

هاي استان ازنظر برخـورداري از  ترین شهرستان محروم
) 4الم هســتند. شــکل شــماره (هاي شــهر ســ شــاخص

نمودار جریان مثبت، منفی و خالص مربوط بـه هریـک 
هاي استان گلسـتان ازنظـر برخـورداري از  از شهرستان

  دهد. هاي شهر سالم را نشان می شاخص
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 مثبت، منفی و خالص بندي رتبه جریان :3 جدول
   هاي شاخصوضعیت برخورداري از 
 شهر سالم

بندي رتبه  Phi Phi- Phi+ شهرستان 

 آزادشهر 356/0 537/0 - 182/0 لیکشگا برخوردار کامالً
  قال آق 435/0 440/0 - 004/0  بندرگز برخوردار

 نسبتاً برخوردار

  بندرگز 561/0 341/0 220/0  کردکوي
  ترکمن 398/0 503/0 - 105/0  رامیان
  رامیان 492/0 383/0 110/0  کالله

  دآبا علی 394/0 507/0 - 112/0  مینودشت

 نابرخوردار

  کردکوي 512/0 372/0 141/0  تپه مراوه
  کالله 493/0 387/0 106/0  قال آق

  گالیکش 556/0 285/0 271/0  ترکمن
  گرگان 385/0 582/0 - 197/0  آباد علی

  گمیشان 354/0 501/0 - 147/0  گنبدکاووس
  گنبدکاووس 381/0 513/0 - 131/0  گمیشان

 کامالً نابرخوردار
  تپه مراوه 405/0 406/0 - 002/0  آزادشهر
  مینودشت 460/0 428/0 033/0  گرگان

  ): محاسبات نگارندگانمأخذ(
 

  

  
  ): نگارندگانمأخذ(شهر سالم  هاي شاخص ازنظر هاجریان مثبت، منفی و خالص شهرستان: 4 شکل

  

  
  هاي شهر سالم  هاي استان گلستان از شاخص : نقشه میزان برخورداري شهرستان5 شکل

  )    مأخذ: نگارندگان( اساس روش پرومته بر
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هــاي ) نقشــه میــزان برخــورداري شهرســتان5شــکل (
شهر سالم را بـا اسـتفاده  هاي شاخصاستان گلستان از 

  دهد. نشان می از نتایج حاصل از مدل پرومته
بــراي افــزایش کــارایی : 1ویــژه ســازي مــدلروش 
ـــاي روش ـــه PROMETHEE ه ـــارگیري  ب  GAIAک

ــا تکنیــک (تحلیــل هندســی  بــراي کمــک متقابــل) ب
چنــد اسـت. در مسـایل  شــده توصیهویـژه  سـازي مدل

گیرنده را در مـورد بسیار مهم است که تصمیم شاخصه
روي نتایج  ها شاخصو برخورد وزن  ها شاخصمخالفت 

ویـژه ایـن گونـه  سـازي مدلپایانی کمک کنیم. روش 
 بــر اســاسکنــد. ایــن تحلیــل را ایجــاد مــی هــا تحلیل
ــه ــا پای ــه آن  PROMETHEE يه ــت و ب ــده اس بناش

(فیروزي و  افزایدي گرافیکی و تشریحی را میها تحلیل
ـــاران،  ـــب روش ).57: 1393همک ـــه ترکی ـــا پرومت  ب

تحلیـل  را بـراي ، ابزار مفیديGAIA مانند هایی روش
ــاط ــان ارتب ــاخص می ــمیم ها ش ــاد  گیرندگان و تص ایج

م را کند و شکاف زمانی تا هنگام توافق بر سه تصمی می
در این  .)9:1386،نصراللهیزاده و برد(اصغرياز بین می

نقطـه در n  تـوان بـاهـا را مـیي گزینهروش مجموعه
تعـداد  کـه ایند. بـا توجـه بـه ه داارائـعدي بُ K فضاي

بیش از دو شـاخص اسـت تصـویر واضـح از  ها شاخص
ممکـن اسـت و بنـابراین تحلیـل عـدي غیـربُ n فضـاي

هـا گزینـه دوبعديتواند شبیه تحلیل ی میترکیب اصل
کوتاه باشد محور تصمیم قدرت زیادي  πاگر . بکار رود

بر صفحه گایا عمود اسـت. امـا  Wاین حالت  در. ندارد
گیرنـده بـه انتخـاب بلند باشـد، تصـمیم π که هنگامی

ن دورتـر از یی دعوت شده اسـت کـه تـا امکـاها گزینه
قـرار ، شـبیه W وزنردار بُ .تجهت خود قرارگرفته اس

گیرنـده مکانی روي صفحه گایا است که تصـمیم دادن
ــ می ــه توان ــا توج ــهد ب ــه دقت ب ــاخص، آن را پای ي ش

 گایـا تحلیـل از حاصل نتایج حرکت دهد. هایش برتري
هـاي اسـتان بهترین تا بدترین شهرستان بندي رتبه در

شـهر سـالم  هاي شـاخصبرخورداري از  ازنظرگلستان 
 شـده  داده نشـان )6شکل شماره (ر در نمودا صورت به

در جهـت  ها گزینه رتحلیل گایا هرچقد بر اساس .است

                                                             
1. Geometrical Analysis for Interactive 
Assistsnce 

هاي برتر در رتبهباشند  π و w بین و درخالص  جریان
  گیرند.قرار می

ــع فضــایی شهرســتان6شــکل ( هاي اســتان  ) توزی
هاي شهر سالم  گلستان به لحاظ برخورداري از شاخص

ــا نشــان می ــه در صــفحه گای ــد ک ــتان ده هاي  شهرس
هایی  بــه ترتیــب جــزء شهرســتان گــالیکش و بنــدرگز

هاي  و رتبـه باشند کـه بـه جریـان خـالص نزدیـک می
هاي شـهر سـالم  بهتري ازنظـر برخـورداري از شـاخص

اند و وضعیت مطلـوبی دارنـد. بعـد از ایـن کسب کرده
ترین شهرستان به جریـان خـالص، ها نزدیک شهرستان
 ان، کاللـه و مینودشـتکردکـوي، رامیـ هاي شهرستان

هاي شهر سالم  باشد که ازنظر برخورداري از شاخص می
هایی  در وضعیت نسبتاً برخوردار قرار دارند. شهرسـتان

انـد  که در دورترین نقطـه از جریـان خـالص قرارگرفته
ــه، آق مراوههاي  شهرســتان ــرکمن، علی تپ ــال، ت ــاد،  ق آب

ه باشـد کـ می گنبدکاووس، گمیشان آزادشهر و گرگان
باشـند و ازنظـر  هاي محـروم اسـتان می جزء شهرستان

هاي شــهر ســالم در وضــعیت  برخــورداري از شــاخص
  نامطلوبی قرار دارند.

 GAIAدر نمودارهاي گرافیکی : GAIA Webتحلیل 

Web نمایش دهنـده جریـان phi  خـالص هـر یـک از
 ت.مختلف اسـ يهامعیارهاي منفرد در ارتباط با گزینه

نمودارها بیانگر تابعی از رابطه بـین شکل حاصله از این 
محورهاي  د.باشمعیارها در ارتباط با گزینه انتخابی می

 مربــوط بــه هرکــدام از معیارهــا از مرکــز بــه پیرامــون
کشیده شده است. از آنجا که دوایر منظم حـول مرکـز 

+ 1نشـــانگر مقـــادیر جریـــان خـــالص از مرکـــز تـــا 
ــره  ترین یخــارج ــز دای ــره از مرک ــدازه هر اســت،دای ان

باشند و اختالف کمتـري  تر یکمحورها به همدیگر نزد
مقادیر خالص و هراندازه از  ي دهنده داشته باشند نشان

در ایـن  است.همدیگر دور باشند نشان اختالف بیشتر 
مربوط  ینچ نمودار موقعیت محور تصمیم و دایره نقطه

یـک انتخـاب هسـتند، چنانچـه دایـره  pi بـه مقـادیر
نگ باشد مقـادیر مثبـت و رنـگ قرمـز چین سبزر نقطه

 نمـایش جریـانبراي  .نشانگر مقدار منفی مربوط است
phi  خالص هر یک از معیارهـاي منفـرد در ارتبـاط بـا

، GAIA Webدرنمودارهاي گرافیکی صورت  به هاگزینه
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) بـــا گـــالیکشنمـــودار برخـــوردارترین شهرســـتان (
تــرین شهرســتان (گرگــان) مــورد مقایســـه  محروم
) مشـخص 7( تـه اسـت. همانطورکـه در شـکلقرارگرف

مربوط بـه شهرسـتان گـالیکش سـبزرنگ  PI .باشد می
اســت و ایــن نشــان از مثبــت بــودن و رتبــه بــاال ایــن 

ــاخص ــعیت ش ــتان دارد. وض ــالم  شهرس ــهر س هاي ش

شهرستان گالکیش در صفحه وب گایـا حـاکی از ایـده 
ها است. در مقابـل، در شـکل  آل بودن در اکثر شاخص

مربوط به شهرسـتان گرگـان قرمزرنـگ  PI )8(شماره 
است که منفی بودن و رتبۀ پایین این شهرسـتان را در 

  دهد.هاي استان نشان میبین بقیه شهرستان

  

  

 
   هاي شاخصبرخورداري از  ازنظر ها شهرستاندترین بهترین تا ب بندي رتبه :6شکل 

  ): نگارندگانمأخذ(شهر سالم در صفحه گایا 
  

    
 : نمودار گرافیکی جریان خالص شهرستان گرگان8شکل : نمودار گرافیکی جریان خالص شهرستان گالیکش7شکل 

 : نگارندگان)مأخذ(
  

هاي ایــن پــژوهش نتــایج تحقیقــات مشــابه  یافتــه
) 1391و همکــاران ( ضــرابینتــایج مطالعــات  ازجملــه

رد شـهر شهري با رویکـ هايهسکونتگامبنی بر ارزیابی 
همچنـین  کنـد؛ ن مازندران  تأییـد میسالم را در استا

هاي اسـتان بـه لحـاظ  بین شهرستاندهد که  نشان می

شهر سالم اختالف و تفـاوت  هاي شاخصبرخورداري از 
هاي ایـن پـژوهش مبنـی بـر  یافتـه .زیادي وجود دارد

هاي اسـتان در  وجود تفاوت و نابرابري بـین شهرسـتان
ه اسـناد شهر سالم با توجه ب هاي شاخصبرخورداري از 

زیاري و همکاران هاي  شود. یافته  باالدست نیز تأیید می
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 و یکمّـ هاي شاخص تطبیقی مقایسه) مبنی بر 1389(
 تأکیـد بـا کشور شهري نقاط با بابل شهر مسکن کیفی

تحلیل ) مبنی بر 1390سالم، قدمی و پژوهان ( شهر بر
ــاخصفضــایی وضــعیت  ــا روش  هاي ش ــالم ب ــهر س ش

مطالعـه ( ینز و مدل تاپسـیسبندي فازي سی م خوشه
)، پوراحمــد و مــوردي نقــاط شــهري اســتان مازنــدران

مسـکن  هاي شاخص) مبنی بر ارزیابی 1392همکاران (
شهرستان نظرآباد بـا رویکـرد شـهر سـالم و همچنـین 

) مبنـی بـر تحلیـل 1393هاي پیري و همکاران ( یافته
هاي  شهر سالم در مرکز شهرسـتان هاي شاخصفضایی 

هاي  م، وجود تفاوت و نابرابري بین شهرستاناستان ایال
شهر سالم را تأیید  هاي شاخصاستان در برخورداري از 

با توجه به اینکه در تمـامی تحقیقـات انجـام . کنند می
ـــود تفاوت ـــه و ج ـــده ب ـــا و نابرابري ش ـــین  ه ـــا ب ه

 هاي شــاخصهاي اســتان در برخــورداري از  شهرســتان
فضــایی در دســتیابی بــه عــدالت  لــزومشــهر ســالم و 

شـده اسـت،  تأکیدشهر سالم  هاي شاخصبرخورداري 
شـهر سـالم در بـین  هاي شـاخصتالش بـراي بهبـود 

ي پایدار شهري  تا حصول به توسعه ها استان شهرستان
  ضروري است.

  
  گیري نتیجه

 طـی یـشهرنشین رشد و شـهرها جمعیت افـزایش
ــه ــر، هاي ده ــا شــهرها از بســیاري در اخی ـــب ب  تخری
 و بهداشـتی هـاي نابرابري افـزایش و شـهري هاي مکان

ـــاس در اقتصـــادي، و اجتمـــاعی ـــین وســـیع، مقی  ب
 اصـول خـالف امـر ایـن .است بوده همـراه انـــساکن

 موجـب و اسـت زیست محیط و شهرها پایدار يتوسعه
ــا شــده ــروزه ت ــدیریت ام ــا شــهري م ـــه چالش ب  ايـ

 مسـکن، کمبـود جمعیـت، تراکم يزمینه در یـراوانـف
 و اجتماعی هاي تعارض زیست، محیط تخریب و یآلودگ

 روبــرو اختیــــزیرس تســهیالت و اتــــخدم أمینــــت
رویکردهاي متعـددي بـراي  خصوص نــای در. اشدــب

هاي امـروز و  تأمین وضعیت مطلوب زندگی براي نسـل
آینده مطرح شد کـه یکـی از ایـن رویکردهـاي مهـم، 

 ســالم شـهر طــرح اجـراي. رویکـرد شـهر ســالم اسـت
 ایفـا شـهرها پایـدار يتوسـعه در مهمی نقشتواند  می

یکـی از  شهر سـالم هاي شاخصارزیابی  ررسی وب. کند
هري در وضــع کنــونی شــئل مســاناخت شــروریات ضــ

 سالم شهري چهآگاهی از اینکه ، تا با شودمحسوب می
 از ســطحی چــه در شــهرها سـایر برابــر در یـــا اســت
بـراي رفـع تـري هـاي اساسـی قـدم دارد قـرار سالمت
در  ه شـود.برداشـت در جهت ایجاد شهر سـالم هاچالش

 هاي شـاخصاین راستا پژوهش حاضر با هدف ارزیـابی 
شـهري اسـتان گلسـتان  هايهسـکونتگاشهر سالم در 

شهر سـالم  هاي شاخصشده است. جهت سنجش  انجام
مربوط به شاخص  50هاي استان از  در سطح شهرستان

هـت تعیـین اهمیـت اسـت. ج شـده استفادهشهر سالم 
بهـره گرفتـه  ANP از مـدل ها شاخصنسبی هریک از 

 هـاي روشهـا از  وتحلیل داده بـراي تجزیـهشده اسـت. 
و در  شــده استفادهگیــري چنــدمعیاره پرومتــه  تصــمیم

ها  نهایت با توجه به امتیارات بدسـت آمـده، شهرسـتان
ــابرخوردار  5در  طیــف از کــامالً برخــوردار تــا کــامالً ن

. نتـایج حاصـل از تحقیـق نشـان اند شـدهبنـدي دسته
ــه یم ــد ک ــوردار،  ده ــامالً برخ ــالیکش ک ــتان گ شهرس

هاي کردکـوي،  شهرستان بندرگز برخوردار، شهرسـتان
رامیـــان، کاللـــه و مینودشـــت نســـبتاً برخـــورداري، 

ــه مراوههاي  شهرســتان ــال آق، تپ ــرکمن، علیق ــاد،  ، ت آب
هـاي گنبدکاووس و گمیشـان نـابرخوردار و شهرسـتان

 تـرین محرومو گرگان کامالً نابرخوردار و جزء  زادشهرآ
 هاي شـاخصبرخورداري از  ازنظرهاي استان  شهرستان

ــهر ســالم می ین توزیــع فضــایی همچنــ ؛باشــند ش
هاي استان گلستان در صفحه گایا بـه لحـاظ  شهرستان

شهر سـالم در صـفحه گایـا  هاي شاخصبرخورداري از 
بـا  ش و بنـدرگزگالیکهاي  شهرستان که دهد یمنشان 

شهر سالم بـه ترتیـب  هاي شاخصبرخورداري کامل از 
باشـند و  یمها به جریان خـالص  ترین شهرستان یکنزد

ها،  وضعیت مطلوبی برخوردارند. بعد از ایـن شهرسـتان
 کردکـوي، رامیـان، کاللـه و مینودشـتهاي  شهرستان

ترین شهرستان بـه جریـان خـالص بـا وضـعیت  یکنزد
هایی کــه در  قــرار دارنــد. شهرســتاننســبتاً برخــوردار 

ــالص  ــان خ ــه از جری ــرین نقط ــراردورت ــد گرفته ق  ان
ــه مراوههاي  شهرســتان ــال آق، تپ ــرکمن، علیق ــاد،  ، ت آب

باشـد کـه  یم و گرگان آزادشهر، گمیشان گنبدکاووس
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 نظـر ازباشـند و  یمهاي محروم اسـتان  جزء شهرستان
شــهر ســالم در وضــعیت  هاي شــاخصبرخــورداري از 

نتـایج ایـن پـژوهش باوجود اینکه  لوبی قرار دارند.نامط
شهر سالم  هاي شاخصبهبود  و ریزيبرنامه در تواندمی

 شـود؛ امـا واقـع مـؤثر هاي اسـتاندر سطح شهرستان
رویکرد شهر سـالم  گستردهحـتم به دلیل ابعاد  طور به

شـهري  ریزي برنامـه و نیز تازگی نسبی این رویکرد در
ایـن رویکـــرد  هاي مؤلفـه و جوانـــب همـهجوابگــوي 

هـا در سـطح  از طرفـی دیگـر نبـود داده نخواهـد بـود؛
شـهر سـالم  هاي شـاخصشهرها موجب گردید بررسی 

گیرد و ارزیـابی صورت  اسـتان هاي در سطح شهرستان
 زیـادي حد شهري تا ترپایین سطوحدر  ها شاخصاین 

 در ایـن خصـوص لــذا ؛بـاقی بمانـد مبهم و نامشخص
 شـهر سـالم هاي شـاخصسـنجش  گرددمی پیـشنهاد

 عـالوه تـا پذیرد صورت هاشهر در مقیاس االمکانحتی
 درون هـايتفاوت هاي بین شهرستانی،تفاوت تبیین بر

 آشـکار و تبیـین هاي کوچک نیـزدر مقیاس اي منطقه
  گردد.
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