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  MONICA( :5-10طرح تحقيقاتي (ران  مجله ديابت وليپيد اي3دوره  1نامه  ويژه
 

  
  

  :  شهرداري تهران17اجتماعي منطقة -هاي اقتصادي هاي جمعيتي و شاخص تحليل ويژگي
  پايگاه تحقيقات جمعيت دانشگاه علوم پزشكي تهران

  
، 6، دكتر صدف قاجاريه سپانلو5، انسيه جمشيدي4، دكتر فرشاد پورملك3، دكتر سيد حميد كمالي2، دكترسيدرضا مجدزاده1خندان شاهنده

  7حشمتدكتر رامين 
  

  چكيده
ناديده . گذارد ثير ميأثر شده و بر آن تأباشد و از محيط مت  اقتصادي پيرامون خود مي-انسان بخشي از ساختار  اجتماعي     : مقدمه

هاي مربوط به سالمت  شده و نـابرابري را در وضـعيت سـالمت       گرفتن ابعاد محيطي و اجتماعي، منجر به عدم موفقيت برنامه         
هدف از اين مطالعه بررسي تركيب اجتماعي و اقتصادي شـهروندان منطقـه             . تر نموده است    عه محسوس هاي مختلف جام    گروه

  .باشد به منظور ترسيم تصوير دموگرافيك از جامعه مورد نظر مي) تحت پوشش پايگاه تحقيقات جمعيت( شهرداري تهران 17
 اي گيري خوشه نمونهمطالعه كمي توصيفي با روش .  شدبراي انجام مطالعه از تركيب دو شيوة كمي و كيفي بهره گرفته     : هاروش

 خانوار ساكن در حوزه پايگاه تحقيقات جمعيت دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران انجـام                  1121بر روي   
شـت  براي تهية مشخصات دموگرافيك جامعه از بخش اطالعات دموگرافيك پرسشنامة مطالعه جهاني سالمت سازمان بهدا              .شد

  .جهاني استفاده گرديد
 اقتصادي و   -شيوه كيفي استفاده شده براي تهية پروفايل جامعه، روش تحقيق ارزيابي سريع بر اساس تكنيك تحليل اجتماعي                  

هـاي ميـداني و       نقـشة اجتمـاعي و مـشاهده و تهيـه يادداشـت           : ابزار مفاهيم توسعه استفاده شده عبارت بودند از       . جنسيت بود 
همچنين از  ابـزار      . براي اعتبار بخشي به اطالعات از روش مثلثي استفاده شد         . ت با مردم و افراد كليدي منطقه      مصاحبه و مالقا  

  .روند تغييرات براي بررسي روند تغييرات اقتصادي، اجتماعي و محيطي و ساختار نهادهاي اجتماعي در طي زمان استفاده شد
بيـشترين درصـد از       از نظـر وضـعيت تاهـل      .  نفـر بـود    23/4سط بعد خـانوار      سال و متو   94/27 ميانگين سني خانوار     :ها  يافته

تحـصيالت متوسـطه     %) 7/30(بيـشترين درصـد افـراد       . ازدواج نكرده بودنـد   ) %47/ 5(واحدهاي مورد پژوهش از خانوارها        
هاي كيفي نشان     يافته. داشتندشغل آزاد   %) 9/11(و از نظر شغل، اكثريت      ) %8/57(از نظر قوميت بيشتر افراد آذري بوده        . داشتند

اين امر محدود به اقشار خاصي بوده و بيكاري در حاشية آن  از سـوي افـراد          . باشد  داد كه ناحية يك، نبض اقتصادي منطقه مي       

                                                 
 تهرانه تحقيقات جمعيت، دانشگاه علوم پزشكي كارشناس ارشد ارتقاي سالمت، كارشناس پايگا -١

 دانشيار اپيدميولوژي، دانشكده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي، دانشگاه علوم پزشكي تهران -٢

  مركز تحقيقات غدد درون ريز و متابوليسم، دانشگاه علوم پزشكي تهرانمحقق -٣

  دستيار اپيدميولوژي، محقق مركز تحقيقات غدد درون ريز و متابوليسم،  دانشگاه علوم پزشكي تهران -٤

  پايگاه تحقيقات جمعيت، دانشگاه علوم پزشكي تهران، كارشناسكارشناس ارشد پرستاري -٥

  ، دانشگاه علوم پزشكي تهران مركز تحقيقات غدد درون ريز و متابوليسممحقق -٦

  اپيدميولوژي، محقق مركز تحقيقات غدد درون ريز و متابوليسم،  دانشگاه علوم پزشكي تهراندستيار  -٧

، معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي تهران؛ طبقه دوم،  23 تهران، بلوار كشاورز، خيابان فلسطين، خيابان دمشق، شماره :نشاني*
 shahandeh_k@yahoo.com  الكترونيك پست ؛8892405: ؛ نمابر8896695: تلفن مديريت امور پژوهشي،

 مقاله پژوهشي
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6 ... اجتماعي -هاي اقتصادي هاي جمعيتي و شاخص تحليل ويژگي

، زياد بودن جمعيت و شلوغي        اعتياد: ترين مسائل اجتماعي منطقه عبارت بودند از        عمده. تحت مطالعه بيش از همه گزارش شد      
  .....، باال بودن خشونت و  منطقه
 شهرداري، اين جامعه را به عنوان يك جامعه با مشكالت 17تنوع مسائل اجتماعي و اقتصادي شهروندان منطقه : گيري نتيجه

گيري مشاركت آحاد مردم در  هاي مناسب براي شكل بسترسازي و فراهم آوردن زمينه. كند اجتماعي و اقتصادي زياد معرفي مي
حل مشكالت عديدة اين منطقه تنها از طريق . گذار بر سالمت، راهكاري در جهت توسعه پايدار است عضالت تاثيرزمينه حل م

  .باشد بخش سالمت قابل حصول نيست و نيازمند همكاري  بين بخشي و ايجاد محيط مناسب براي مشاركت مردمي مي
  

  اقتصادي و جنسيت -سريع، تحليل اجتماعياجتماعي، روش تحقيق ارزيابي  -هاي اقتصادي شاخص :ها كليدواژه
  

  مقدمه 
در ارتقاي سالمت همواره بر ابعاد مختلـف سـالمت يعنـي            

].  1[ ابعاد محيطي، اجتماعي و فردي آن تأكيـد شـده اسـت    
اگر چه تحقيقات بسياري با هدف ارتقاي سـطح آگـاهي و            
دانش جامعه نسبت به ابعاد سالمتي انجام شـده اسـت، امـا         

حقيقات عمـدتاً روي عوامـل خطرسـاز فـردي          بيشتر اين ت  
تأكيد داشته و تأثير عوامل محيطـي، اجتمـاعي و اقتـصادي            

تجـارب مطالعـات    ]. 2,3[جامعه  كمتر مد نظر بوده اسـت         
گذشته نشان داده است كه تأكيد زياد روي عوامل خطرساز          
فردي و ناديده گرفتن ابعاد محيطي و اجتماعي سالمت، نـه    

ها شده، بلكه نـابرابري    موفقيت اين برنامه  تنها منجر به عدم     
ــروه  ــالمت گ ــز   در وضــعيت س ــه ني ــف جامع ــاي مختل ه

  ].3[تر شده است  محسوس
انـداز خـود را نـسبت بـه           با گذشت زمـان محققـان چـشم       

سالمت تغييـر داده و توجـه آن را بـه رويكـرد اكولوژيـك               
ــوده  ــوف نم ــد معط ــراد   .  ان ــرد، اف ــن رويك ــاس اي ــر اس ب

نظــام  اجتمــاعي، اقتــصادي، سياســي و اي از  زيرمجموعــه
ــ   ثر از عوامــل أمحيطـي محــسوب شــده و سـالمت آنهــا مت

  ].4و2[پيرامونشان است
هدف از مطالعه حاضر بررسي تركيب اجتماعي و اقتصادي         

تحت پوشش پايگـاه    ( شهرداري تهران    17شهروندان منطقه   
به منظور ترسيم تصوير دموگرافيـك از       ) تحقيقات جمعيت 

بـر اسـاس ميـزان توسـعه يـافتگي          . نظر بـود  جامعه  مورد    
گانـة     يكي از مناطق بيـست     17اقتصادي و اجتماعي، منطقه     
رود كـه در بخـش جنـوبي آن           شهرداري تهران به شمار مي    

اين منطقه به شكل مثلثي در جنوب غربي تهـران       . قرار دارد 
ــاطق  ــساحتي 11،10،9،18،19،16و در مجــاورت من ــا م   ب

واقع ) ترين منطقه تهران    كوچك(بع   كيلومتر مر  7/ 92معادل  
 جمعيـت   1381طبق گزارش شهرداري در سال      . شده است 

ناحيـة  : به تفكيك نواحي منطقه   ( نفر   255337منطقه حدود   
 نفـــر و ناحيـــه 103778:  نفـــر، ناحيـــه دو63458: يـــك
تـرين منطقـه      اين منطقه پرتراكم  . بوده است ) نفر88101:سه

 - تبريز و تهران- تهران   دو خط راه آهن   . باشد  تهران نيز مي  
اهواز اين منطقه را به سه قسمت اصـلي تقـسيم كـرده كـه               
باعث محاصره شدن و نـاهمگوني محـدودة جزيـره ماننـد            

  ].5[ از ساير مناطق تهران شده است17منطقة 
  

  ها روش
براي انجام مطالعه از تركيب دو شيوة كمـي و كيفـي بهـره              

گيـري   ونـه نممطالعـه كمـي توصـيفي بـا روش          .گرفته شد   
 خانوار، بر روي    18-25 خوشه در بردارنده     64اي با    خوشه
 خانوار ساكن در حوزه پايگاه تحقيقات جمعيت، بـا          1121

همكاري و مـساعدت مركـز تحقيقـات غـدد درون ريـز و              
 .متابوليسم وابسته به دانشگاه علوم پزشكي تهران انجام شد        

ت براي تهية مشخصات دموگرافيك جامعه از بخش اطالعا       
ســازمان  دموگرافيـك پرسـشنامة مطالعـه جهــاني سـالمت    

  .]6 [بهداشت جهاني استفاده گرديد
شيوه كيفي استفاده شده براي تهية پروفايـل جامعـه، روش           

 -تحقيق ارزيابي سريع بر اساس تكنيـك تحليـل اجتمـاعي          
به منظور شناسـايي خـصوصيات      . اقتصادي و جنسيت  بود    

و سـاختار نهادهـاي     دموگرافيك،  بافت محيطي اجتمـاعي       
موجود در جامعة مـورد مطالعـه، از ابـزار مفـاهيم توسـعه              

نقشة اجتماعي، مشاهده و    : استفاده شد كه عبارت بودند از       
هاي ميداني و مصاحبه و مالقات بـا مـردم و             تهيه يادداشت 
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MONICA( 7طرح تحقيقاتي ( مجله ديابت وليپيد ايران 3دوره  1نامه  ويژه

افراد كليدي منطقه، همچنين براي اعتبار بخشي به اطالعات 
افـراد  : منابع مختلـف نظيـر    اعتبار بخشي با    (از روش مثلثي    

. اســتفاده شــد) متخــصص، اطالعــات ثبــت شــده و مــردم
همچنين براي بررسي روند تغييرات اقتصادي،  اجتماعي و         
محيطي و ساختار نهادهاي اجتماعي در طي زمـان از ابـزار            
روند تغييرات از مجموعه ابزارهاي مفاهيم توسـعة تحليـل          

  . اقتصادي و جنسيت استفاده شد-اجتماعي 
  

  ها  يافته
  هاي كمي   يافته

 1گروه سني زير .  سال بود94/27ميانگين سني خانوار 
، گروه سني زير %81/7 سال 5، گروه سني زير %68/1سال 

و  % 12/14 سال 15-64، گروه سني % 09/26 سال15
از كل جامعه را % 78/69 سال و باالتر 65گروه سني 
  .دادند تشكيل مي

 مذكر %37/45ها مؤنث و  مونه از ن%53/ 5 در مجموع 
از نظر وضعيت .  نفر بود23/4متوسط بعد خانوار. بودند

ازدواج نكرده ) %47/ 5(بيشترين درصد از  افراد   هل، أت
  . مطلقه بودند%.) 5/0(بودند و كمترين درصد 

بيسواد بودند يا سواد % 19 /3از نظر وضعيت آموزشي، 
تحصيالت ابتدايي، سطح % 5/21.  كمتر از ابتدايي داشتند

تحصيالت متوسطه و %  7/30تحصيالت راهنمايي، % 5/22
  .تحصيالت دانشگاهي داشتند% 8/5

در صـد افـراد مـورد مطالعـه مـسلمان             از نظر مذهب صـد      
 و) %8/57(از نظر قوميت بيـشتر افـراد آذري بودنـد     . بودند
دادند و بقيه پاسخي بـه ايـن      را تشكيل مي    %8/24ها    فارس
%) 9/11 (از نظـر شـغل اكثريـت آنهـا          . ده بودنـد   ندا پرسش

شغل آزاد داشـتند يـا كارمنـد دولـت بودنـد و هـيچ كـس                 
واحـدهاي  فراوانـي    توزيع. صاحب شركت يا كارفرما نبود    

 در جـدول يـك آورده شـده          برحسب شغل  مورد پژوهش   
  .است

 217از نظر اقتصادي، ميانگين مخارج خانوار در ماه حدود 
أمين كنندة عمدة مخارج خانوار به ترتيب ت. هزار تومان بود
، %)3/6(، مادر خانوار %)4/88(پدر خانوار : عبارت بودند از
همچنين %). 4/0(و دختر خانوار %) 8/2(پسر خانوار 

  %5/7 مخارج خانوار، ة عمدةدرصد بيكاري نزد تأمين كنند
  .بود

  

   برحسب شغلواحدهاي مورد پژوهش فراواني  توزيع -1 جدول
  

 فراواني نسبي فراواني مطلق لشغ

 %9/11 133 كارمند دولت

 %8/2 31 كارمند غيردولتي

 %9/11 133 دالل/كاسب/آزاد

 %0/0 0 صاحب شركت/كارفرما

  %3/8  93  دستفروش/كشاورز/كارگر
  %7/47  535  خانه دار
  %6/4  52  مستمري بگير/بازنشسته

  %7/4  53  دانشجو/دانش آموز
  %4/6  72  ازكارافتاده/بيكار

  %7/1  19  ساير موارد
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8 ... اجتماعي -هاي اقتصادي هاي جمعيتي و شاخص تحليل ويژگي

   شهرداري تهران17هاي دموگرافيك منطقة  ترين خصيصه  خالصة مهم-2جدول 
  خصوصيات مهم هر ناحيه  هگان  سهمشخصات نواحي

   نبض اقتصادي:ناحية يك
  ) محله6داراي  ، منطقه و غربشمال: محدوده(

نبض اقتصادي از نظر مراكز صنعتي و 
  بريزت- عبور خط آهن تهران

   اجتماعيباالتر بودن مشكالت: ناحية دو
  ) محله8، داراي جنوب و غرب منطقه: محدوده(

  ،هاي تراشكاري و توليدكفش كارگاه
- خط آهن تهران-انبارهاي كاال و گاراژ

  اهواز و اسكان ايل شاهسون
  تخريب و نوسازيبيشترين  :ناحية سه

  ) محله7، داراي  شمال و شرق منطقه: محدوده(
  توليد پوشاك، ار آهن و آلومينيمباز

  تبريز و-دو خط آهن تهران
  اهواز- تهران

  
  هاي كيفي   يافته

 تهـران   17سه ناحيه شـهرداري منطقـه       : وضعيت اقتصادي 
ناحيه يك كه شمال و     .  ازنظر اقتصادي با يكديگر متفاوتند    

دهد، به لحاظ دارا       را تحت پوشش قرار مي     17غرب منطقة   
يدي، صنعتي و مراكز تجاري و وجـود        بودن  واحدهاي تول   

. رود  آباد، نبض اقتصادي منطقه به شمار مـي         بازار مبل يافت  
ناحية دو از لحاظ دارا بـودن مراكـز صـنعتي و توليـدي از               

و ... هـاي توليـد كفـش، تراشـكاري،        جمله وجـود كارگـاه    
وجود بازار آلومينيوم و آهن به عنوان ناحية صـنعتي منطقـه    

همچنـين بـازار توليـد پوشـاك، رونـق          . رود  به شـمار مـي    
  . اقتصادي منطقه را موجب شده است

بيـشتر  . بيشتر افراد منطقه آذري هـستند     : وضعيت اجتماعي 
دار   باشند و اغلب زنان منطقـه خانـه         مردان منطقه كارگر مي   

اين منطقه داراي معابر تنگ و بافت فرسوده منـازل          . هستند
پـذير    زله بسيار آسيب  باشد كه آن را در برابر زل        مسكوني مي 
هـا باعـث      ايجـاد مزاحمـت در برخـي پـارك        . نموده است 

هـا در عرصـة اجتمـاعي         محدوديت تردد و حـضور خـانم      
به دليل پايين بـودن نـرخ اجـاره بهـا و            . منطقه گشته است  

قيمت زمين، تقاضاي زياد براي سكونت از سوي اقشار كم          
درآمد و مهاجرين صورت گرفتـه اسـت كـه باعـث تـراكم          

  . معيتي باال شده استج
ناحيه (كند    عبور مي  17خط آهن كه از تمامي نواحي منطقة        

خط : تبريز، ناحية دو  -عبور قسمتي از خط آهن تهران     : يك
تبريـز  -عبور دو خط آهن تهران  :اهواز ناحية سه  -آهن تهران 
مــسائل و مــشكالت زيــست محيطــي و ) اهــواز-و تهــران

در نواحي اطـراف    اجتماعي بسياري را نظير تجمع معتادين       
بررسـي رونـد    .ريل وقطع معابر اصلي موجب شـده اسـت        

تغييرات در منطقه نشان داد كه از دهه پيش تاكنون از لحاظ         
ايجـاد فرهنگـسرا،    (وضعيت فرهنگـي، ورزشـي و رفـاهي         

بنـدي و آسـفالت      باشگاه هاي ورزشي، فضاي سبز، جـدول      
دن هاي عمراني متعدد در جهت كم كر        ها، ارايه طرح    خيابان

تغييـرات قابـل تـوجهي      )  تراكم جمعيت و نوسازي امـاكن     
  . روي داده است

فهرست مشكالت به دست آمده از روش ارزيابي سريع 
  :عبارت بودند از

بيكاري، اعتياد، زياد بودن جمعيت و شلوغي آن، پايين 
بودن سطح بهداشت محيط و بهداشت مواد غذايي، تفريح 

، عبور خط آهن از منطقه، ناسالم در بين جوانان و نوجوانان
هاي مسكوني  ها و خانه بافت قديمي و فرسودگي ساختمان

 .امني منطقه و باال بودن ميزان جرايم و معابر تنگ، نا
  

  بحث
نتايج حاصل از روش كمي و كيفي در ترسيم سيماي 

 تهران، مكمل يكديگر 17اقتصادي و اجتماعي منطقه 
 در مطالعه  خصوصيات دموگرافيك بررسي شده.هستند

كه به شيوة ) 1382(پناه و همكاران  حاضر با مطالعه عفت
 تهران صورت گرفته است 17سرشماري در جمعيت منطقة 

از لحاظ بعد خانوار، تركيب جنسي، تركيب سني، جمعيت 
و شغل )  سال5جمعيت زير يكسال، زير (در معرض خطر 
  ].   7[همخواني دارد
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MONICA( 9طرح تحقيقاتي ( مجله ديابت وليپيد ايران 3دوره  1نامه  ويژه

سط بعد خانوار شهرهاي طبق مطالعه سالمت و بيماري، متو
 نيز اختالف چنداني 17باشد كه در منطقة   مي4/4كشور 

شود اما از متوسط بعد خانوار در شهر تهران  مشاهده نمي
از لحاظ وضعيت ]. 8[باالتر است ) باشد  مي4كه معادل (

 بيشتر افراد كشور سطح تحصيالت راهنمايي ،تحصيلي
 اين مطالعه سطح سواد باالتر از سطح ميانگين دارند كه در

از لحاظ شغل بيشترين شغل افراد در كشور . كشوري است
باشد كه با نتايج اين مطالعه  شغل آزاد و كارمند دولتي مي

  ].9[نيز همخواني دارد 
 17تنوع مسايل اجتماعي و اقتصادي شهروندان منطقه 

با مشكالت شهرداري، اين جامعه را به عنوان يك جامعه 
در اين پژوهش .كند  معرفي ميفراواناجتماعي و اقتصادي 

مشخص شد كه معضالت داراي الويت از ديدگاه مردم و 
نتايج بدست . باشند مسئوولين منطقه، بيكاري و اعتياد مي

دهد كه ميزان اعتياد در  آمده در تحقيق ايسپا نيز نشان مي
باشد و پس  ي شهرداري تهران در باالترين سطح م17منطقه 

از اعتياد به ترتيب بيكاري و فقر از مهمترين مشكالت 
اي كه در اين   نكته مهم و نگران كننده. شهروندان است

تحقيق به آن اشاره شده اين است كه عالوه بر گسترش 
، خريد و فروش مواد مخدر نيز در  اعتياد در ميان شهروندان

  .]10[باشد سطح بااليي مي
دهند  اي معيوب را تشكيل مي تياد چرخه بيكاري، فقر و اع

 سلسله مشكالت بعدي را به دنبال ،كه با وجود يكي از آنها
از % 8/6طبق مطالعه سالمت و بيماري  كشور، . آورد مي

در اين پژوهش نيز ]. 9[كل افراد جامعه بيكار هستند 
بيكاري سرپرست خانواده تقريباً به همين ميزان گزارش 

توان با داشتن ميزان بيكاري  ي گرچه نم؛شده است
. سرپرست خانواده، به ميزان كل بيكاري در جامعه پي برد

له توسط اكثريت افراد اشاره أدر گزارش كيفي نيز اين مس
ييد باال بودن اين ميزان در جامعه كمك أ كه در ت؛شده است
شايد باال بودن تعداد افرادي كه ازدواج . باشد كننده مي

تواند با اين يافته توجيه شود  ن مطالعه مي در اي،اند نكرده
كه به دليل عدم وجود شغل مناسب و امنيت شغلي افراد 

  .تمايل به تشكيل زندگي مشترك ندارند
تراكم باالي جمعيت از مشكالت ديگري است كه بنا بر 
نتايج بدست آمده از اين پژوهش كم بودن درآمد سرانه 

تواند آن را توجيه   ميخانوار و اجاره بهاي منازل در منطقه
اي  هاي اجاره دهد كه براي خانه  آمار و ارقام نشان مي. كند

 متر مربع ، تقاضاي نسبتاً بااليي  40كوچك با ميانگين متراژ
وجود بافت فرسوده در منطقه يكي از ]. 10[وجود دارد 

 .اند مسايلي است كه افراد در مطالعة كيفي به آن اشاره كرده
واند در بروز اختالالت رواني افراد مؤثر ت له ميأاين مس

نيز اين ) 1382(باشد ، همانگونه كه احمدنيا و همكاران 
داري را  موضوع را مورد بررسي قرار دادند و رابطه معني

 تهران 17 در منطقه يببن بافت فرسوده و اختالالت اضطراب
  ].11[يافتند

مشخصات دموگرافيك نظير وضعيت فرهنگي منطقه و 
ات رفاهي و آموزشي از جمله اطالعاتي بود كه در  امكان

بانك اطالعاتي پايگاه تحقيقات جمعيت موجود بود اما در 
اختالف . اين مطالعه ضرورت بررسي آنها احساس نشد

موجود بين برخي اطالعات حاصله از اين پروژه با 
، احتماال ناشي از نحوة 17اطالعات شهرداري منطقه 

  .باشد گيري مي نمونه
  

  گيري نتيجه
 شهرداري تهران، 17مسايل و مشكالت موجود در منطقة 

اندازد و باعث كم شدن  سالمت مردم را به مخاطره مي
رضايت و وابستگي ساكنين به محل سكونت خود شده 

به دليل آنكه مسايل مطروحه ماهيتي اجتماعي دارند، . است
ه توان به صورت سطحي و فردي با آنها مقابله كرد بلك نمي

هاي مشاركتي و  راهبردرفع معضالت نيازمند به كارگيري 
  .باشد  بنياني مي
 هاي مناسب براي آوردن زمينه  و فراهم  بسترسازي

گيري مشاركت آحاد مردم در زمينه حل معضالت  شكل
گذار بر سالمت، راهكاري در جهت توسعه پايدار  تأثير
ش حل مشكالت عديدة اين منطقه تنها از طريق بخ. است

بخشي و  سالمت قابل حصول نيست و نيازمند همكاري بين
  .باشد ايجاد محيط مناسب براي مشاركت مردمي مي

  
  سپاسگزاري

اين مطالعه در قالب چندين طرح پژوهشي با حمايت 
معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي تهران صورت 
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10 ... اجتماعي -هاي اقتصادي هاي جمعيتي و شاخص تحليل ويژگي

اندركاران مطالعه از مساعدت پرسنل  دست. گرفته است
 سمريز و متابولي هاي غدد درون بيماريمركز تحقيقات 

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران در 
همچنين از . اند پشتيباني امور عرصه اجرايي برخوردار بوده

، 17خانم زهره بيگي و همكاران ايشان در همشهري محله 

آقاي حسين بختياري در فرهنگسراي اقوام، خانم اعظم 
اركت هاي مردمي، آقاي مهرداد سلگي هاشمي از مركز مش

، و ساير ساكنان و 17در روابط عمومي شهرداري منطقه 
فعاالن در منطقه كه به نحوي در اين مطالعه همكاري 

  .داشتند تشكر و قدرداني به عمل مي آيد
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