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تحلیل دسترسی فضایی به خدمات 
بهداشتی درمانی در شهر مشهد

برنامه ریزی دسترسـی، به عنوان شـیوه ای از برنامه ریزی یکپارچه کاربری ها و شـبکة حمل ونقل دارای دو بعد فضایی 
و غیرفضایی اسـت. موجودبودن و در دسـترس بودن خدمات، از ابعاد دسترسـی فضایی محسـوب می شود، که این مطالعه 
به بررسـی خدمات درمانی در شـهر مشـهد می پردازد. روش مطالعه از نوع توصیفی-تحلیلی، اسـت که براساس آن، پس از 
تشـکیل بانک اطالعات مکانی از فضاهای درمانی در نرم افزارARC-GIS)شـامل6کاربری عمده با4528مورد فراوانی( و 
بهره گیری از مدل های دسترسی »دومرحله ای حوضه شناور«، وضعیت شاخص دسترسی حوزه های شهر مشهد به هریک از 
فضاهای درمانی تعیین شـد. مزایای بهره گیری از این روش، در مقایسـه با سـایر روش ها، اسـتفادة هم زمان از شاخص هایی 
نظیـر فاصله، شـعاع عملکردی و تعداد تسـهیالت اسـت. نتیجة این تحلیـل بیانگر عدم انطباق بیـن توزیع فضایی جمعیت 
و پراکنش خدمات درمانی اسـت. به عبارتی، نواحی مرکزی شـهر بهترین دسترسـی و نواحی پیرامونی دارای ضعیف ترین 
دسترسـی بـه خدمـات درمانـی را دارند. در ادامه، ضمن اسـتفاده از نرم افـزار spss و بهره گیری از مدل »تحلیل خوشـه ای 
دومرحله ای«، 1266حوزة  جمعیتی شـهر مشـهد از نظر شـاخص دسترسـی به خدمات بهداشـتی درمانی طبقه بندی شد. در 
این بخش، نتایج یافته ها نشـان داد که شـهر مشـهد قابل طبقه بندی به دو خوشه است، شامل خوشة اول با میانگین شاخص 
دسترسـی3.24 شـامل 2.3 درصد حوزه  های شهری )حوزه های داری شرایط بسیار عالی دسترسی( و خوشة دوم با میانگین 
شـاخص دسترسـی0.061 شـامل 97.7 درصد حوزه ها که در مقایسـه با خوشـة اول وضعیت مناسـبی را نشـان نمی دهد. 
نمودارهای تهیه شـده از ارزیابی این مدل نشـان داد که مهم ترین شـاخص در خصوص تفاوت خوشـة اول با خوشـة دوم، 
شـاخص دسترسـی به داروخانه هاسـت. از سوی دیگر، شـاخص دسترسـی به پایگاه های اورژانس کم ترین نقش را در این 

طبقه بندی نشان می دهد.
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خواهد شد. لذا ســعی بر آن اســت در فرآیند برنامه ریزی 
کاربری اراضی، خدمات و کاربری ها به گونه ای استقرار یابند 
تا دسترسی ســاکنین همة بخش های شهر، به طور یکسان و 
مناسب صورت گیرد )Campaigns, 2004(. بر این اساس، 
دسترسی به خدمات بهداشتی درمانی، در واقع، ارتباط مکانی 
بین ارایه کنندگان خدمات )مثل بیمارستان ها( و جمعیت های 
اطراف را بررســی می کند )Timothy 8. Hare, 2007(. یا 
قابلیّت دسترسی به امکانات بهداشتی درمانی، بر توانایی یک 
جمعیت برای به دست آوردن مجموعه مشخصی از خدمات 
 .)Ebener, 2005( مراقبتی در این خصوص متمرکز می شود
در باب دسترسی به خدمات بهداشتی درمانی عواملی دخیل 
هستند. در این خصوص، دسترســی با میزان درآمد، فاصلة 
بیمار تــا مرکز خدمــات درمانی و مطب پزشــکان، میزان 
تحصیــالت، ســن و طبقــة اجتماعی او در ارتباط اســت. 
هم زمان، نتایج بسیاری از تحقیقات نشان می دهد که قسمت 
زیادی از فقر در نواحی شــهری و روستایی مربوط به فقدان 
خدماتی مانند مدرســه، مراقبت های بهداشتی درمانی است 
)بارلینگ, 1385: 104(. لذا می توان گفت بهبود ســالمت و 
کیفیّت زندگی به گســتردگی فراوانی و قابل دسترس بودن 
تسهیالت بهداشتی درمانی با هزینه های مناسب وابسته است. 
پنچانسکی و توماسHolt, 2005( 1( موانع دسترسی را به پنج 

دسته طبقه بندی می کنند.
1. موجــود بودن. در مفهوم خدمات بهداشــتی درمانی، 
اشاره دارد به تعداد مراکز خدمات بهداشتی درمانی که مردم 
مســتمند و نیازمند می توانند انتخاب کنند؛ 2. قابل دسترس 
بودن. به عنوان موانع ســفر )مسافت و یا زمان( بین نواحی 
مسکونی یا مراکز تقاضا و مراکز بهداشتی درمانی یا مقاصد، 

شناخته می شود؛ 3. توانایی؛ 4. مقبولیّت؛ 5. انطباق.
در این تقســیم بندی، دو مانع اول عمدتًا به عنوان موانع 
فضایی و ســه نوع آخر به عنوان موانع غیر فضایی یا عوامل 
اجتماعی اقتصادی شــناخته می شــوند. در خصوص موانع 
فضایی )موجود بودن و قابل دســترس بودن(، این مســئله 
ارزیابی می شــود که آیــا مراکز بهداشــتی درمانی پراکنش 
عادالنه ای در درون ناحیه یا محدودة مورد مطالعه براســاس 
استانداردهای سازمان بهداشت جهانی )WHO( و برنامه های 
بهداشتی یک کشــور دارند یا خیر؟ اما موانع غیر فضایی به 
این نکته اشــاره دارد که ویژگی های فردی بیمار در گرایش 

استفاده از خدمات درمانی خاص تاثیر می گذارد. 
کاربری های بهداشــتی درمانی در ایران در نقاط شهری، 
طــی دوره های گوناگون و تا قــرون اولیه )تا قرن 4 پس از 
ورود اســالم( به عنوان بخشــی از کاربری های تأسیسات و 
تجهیزات شــهری، از جمله فضاهای مهم در نقاط شــهری 
محسوب می شده است )مجتهدزاده، 1379: 66(. با این حال، 
در شهرهای اســالمی،  در ابتدا، با اینکه مکان گزینی عناصر 
مهمی همچون مســجد، مدرســه و بازار براســاس اصول و 
ضوابط مشــخصی بود، مکان گزینی ســایر عناصر، از جمله 
مراکز بهداشــتی درمانی، بر مبنای اهداف مذهبی یا سیاسی 

1. Penchansky and Thomas

متفاوت بوده اســت)نظریان، 1381: 28(. به عبارتی، تا قبل 
از رواج تهیه طرح های جامع و تفصیلی شــهری، ضوابط و 
مقررات از پیش برنامه ریزی شــده ای برای استقرار فضاهای 
درمانی و بهداشــتی در شــهرها لحاظ نمی شد. مرتبط ترین 
نظریــه مکان یابی برای خدمات درمانی شــاید نظریة »مکان 
مرکزی« باشــد. ایــن نظریه می تواند دو ویژگــی ذاتی این 
خدمات یعنی دسترسی مناسب و نظام فضایی سلسله مراتبی 
را مــد نظر قرار دهــد. و آن را در فرایند مکان یابی لحاظ و 

رعایت کند)یکانی فرد، 1380(.
 ، Ajala 2005،در ارتبــاط با پیشــینه پژوهــش نیــز
 در مطالعــه ای با عنوان»دسترســی به تســهیالت خدمات 
درمانی: راه حلی برای مشــکالت توسعه روستایی پایدار در 
ایالت اوسان نیجریه«،میزان دسترسی جمعیت روستایی این 
ایالت به امکانات بهداشــتی درمانی را بررسی شده است. ) 
Ajala 2005(، در مطالعه ای دیگر، با عنوان »ارزیابی عوامل 
فضایی و غیرفضایی برای دسترســی بــه خدمات درمانی: 
در راســتای شــیوه ای یکپارچه برای تعییــن نواحی دارای 
کمبودهای اساســی در ایالت ایلینویز امریکا«، با استفاده از 
روش »دومرحله ای حوضه شناور« و با بهره گیری از سیستم 
اطالعات جغرافیایی، نواحی دارای کمبودهای اساسی نیازهای 
 ،)Wang 2005(.درمانی در ایالت ایلینویز مشخص شده است
»عدالت دسترسی به تسهیالت و خدمات دیالیزی« در منطقة 
لیموزان فرانسه ارزیابی شده است)Baptise2009(. در این 
پژوهشف ویژگی های بیمار، گزینه های درمان و مدت زمان 

رسیدن به تسهیالت مربوطه مطالعه شده است.
همچنین، برخی مطالعات داخلی انجام شده در خصوص 

موضوع مورد بررسی به شرح زیر است:
مهرابیان)1388(، زمان رســیدن به محل حادثه توســط 
اورژانس 115 اســتان گیالن درســال 1385 را بررسی کرده 
و، در پایان، پیشــنهادهایی را جهت تقویت دسترســی ارایه 
کرده است. علیمحمدی)1381(، توزیع فضایی و مکان یابی 
داروخانه ها در منطقة 6 تهران را بررســی کرده است. در این 
مطالعه، با توجه به ضوابط مربوط به صدور مجوز تأســیس 
داروخانه ها، مکان های بهینه برای احداث داروخانه ها تعیین 
شده است. عامریون)1389(، در مطالعه ای میزان نابرابری در 
دسترســی به خدمات پیوند کلیه در ایران را بررســی کرده 
اســت. یافته های این تحقیق نشــان می دهد کــه تعداد کل 
تخت های پیوند کلیه در کشــور 295 تخت است که از این 

تعداد 163 تخت )55 درصد( در استان تهران قرار دارند. 

داده ها و روش کار
بر اســاس هدف گــذاری از ایــن تحقیــق، همواره، 
آشکارسازی تفاوت های موجود در شهر مشهد در خصوص 
دسترســی به فضاها و مراکز بهداشتی درمانی و تعیین نقش 
هر یک از آنها در این وضعیت است. بدین ترتیب، از روش 
تحقیقی توصیفی- تحلیلی اســتفاده شده است. ابتدا، ضمن 
مطالعة اسناد و منابع موجود از طریق جستجو در اینترنت و 
پایگاه های داخلــی، اطالعات الزم در خصوص ابعاد کمی و 

مقدمه
یکی از اصــول بنیادی، که در بیشــتر ایدئولوژی ها، از 
جمله اســالم، مبنای برنامه ریزی محســوب می شود، اصل 
عدالــت اجتماعی اســت که به دلگرمی، انســجام روابط و 
توزیع عادالنه دســتاوردها و عواید بین شــهر و روســتا و 
شــهروندان منجر خواهد شــد)پاپلی یــزدی، 1382: 19(. 
در برنامه ریزی شــهری، بر اســاس اصل عدالت، دسترسی 
عادالنــه به زمین و اســتفاده بهینه از آن  یکــی از مؤلفه ها 
ی اساســی در توســعه پایدار و عدالت اجتماعی محسوب 
است )مهندسان مشاورپارس و یســتا، 1380: 11(. این مسئله 
به ویژه، در باب دسترسی شــهروندان به فضاهای مورد نیاز 
و حیاتی اهمیت بیشــتری پیدا می کند. موضوع بهداشــت و 
درمان یکی از این موضوعات مهم است. عملی سازی مفهوم 
عدالت در درمان، مســتلزم کاهش موانع مالی و غیر مالی در 
دسترسی به خدمات مورد نیاز است)جاریانی، 1385(. مسئله 
دسترسی به خدمات بهداشتی درمانی، هم در کشورهای در 
حال توسعه و هم توســعه یافته، موضوع قابل تاملی است. 
بنابر بررســی های، در کشورهای فقیر اســالمی، مانند مالی 
و ســنگال،  هر 15 تــا 20 هزار نفر به بیش از یک پزشــک 
دسترســی ندارند)احمدیان، 1385: 56(. یا در کشــورهای 
توســعه یافته، نابرابری در برخورداری از امکانات بهداشتی 
درمانی در شهرهای مهمی همچون  لندن، واشنگتن و... نیز به 
چشــم می خورد. در این شهرها، هنوز تبعیض های بهداشتی 
ســبب مرگ  و میرهای دردناکی می شود)پاگ، 1383: 176(. 
بنابرایــن، مکان یابی کاربری های بهداشــتی درمانی در نقاط 
شــهری، باید به صورتی باشــد که همگان به راحتی به آنها 
نــگاه  از  داشته باشــند)رضویان، 1381: 153(.  دسترســی 
اکولوژی شــهری نیز دسترسی به بهداشت و درمان در همه 
محالت شهری و امکان آن برای همة مردم، از معیارهای مهم 

یک جامعة سالم محسوب می شود)شکویی، 1372: 122(.
مطالعات انجام شــده در کشور نشان می دهد که، به رغم 
رشد چشــمگیر و درخور توجه شــاخص های سالمت در 
ســطح میانگین ملی، نابرابری در بیــن گروه های اجتماعی 
و مناطق جغرافیایی به شــدت وجــود دارد)واعظ مهدوی, 
1388(. کالن شــهر مشــهد نمونه ای از این دســت است. 
مطالعات انجام داده شــده در این شــهر حکایت از آن دارد 

که ازمجموع وسعت کاربری بهداشتی درمانی طرح تفصیلی 
شهر، در وضع موجود تنها 36.67 درصد تحقق پیدا کرده و 
مابقی به کاربری های دیگر تغییر یافته است )رهنـمـا،1386: 
45(. در مجموع، این مســئله مشکالت متعددی را در زمینة 
دسترســی جمعیت به خدمات مورد نیاز سبب شده است. از 
سوی دیگر، وجود تفاوت های شدید درون منطقه ای، از نظر 
شاخص های توســعه یافتگی و شرایط اقتصادی )شاهنوشی, 
1385: 566(، تقویــت این مشــکل را به همراه داشــته که 
ضرورت توجه به آن را در همه شــئون برنامه ریزی اجتناب 
ناپذیر ساخته است. براساس اطالعات موجود، سرانة تخت 
در شهر مشهد 2.7 تخت برای هر 1000 نفر است که کمبود 
حدود 2.500 تخت بیمارستانی وجود دارد. چنانچه جمعیت 
زائر نیز به این تعداد اضافه شــود، رقم سرسام آوری خواهد 
شــد. در این زمینه، محاسبة دسترســی جمعیت به خدمات 
بهداشــتی درمانی براســاس موجود بودن و دسترس بودن 
آن )دسترســی فضایی( برای هر محدوده در شهر مشهد، از 

ضروریات مهم این مطالعه به شمار می آید.
در باب ادبیات و پیشــینه نظری، دسترسی مفهومی  دربین 
 چندیــن   رشــته علمی،  ازجملــه برنامه ریــزی حمل ونقل، 
برنامه ریزی  شهری وجغرافیا است )Karst, 2004(. محتوای 
دسترسی دردســترس بودن اســت. محتوایی که توسط هر 
 .)Connolly, 2004( کســی می تواند خلــق وتعبیر شــود
دسترســی پاسخی است به  این ســؤال که: آیا مردم، به ویژه 
کسانی که در گروه ها ونواحی محروم زندگی می کنند، به طور 
شایسته به شغل و خدمات مورد نیازشان به ویژه دسترسی به 
مراقبت های بهداشتی، تحصیل و فروشگاه های مواد غذایی، 
دســت می  یابند )Department of Health, 2004(.بر این 
اســاس، می توان گفت ســه مؤلفه اولیه در ایجاد دسترسی 
عبارت انــد از: 1. افرادی که در مبدأ هســتند؛ 2. فعالیت ها 
وخدماتی که در مقصد هستند؛ 3 . ارتباطی که بین این افراد 

و این فعالیت ها ایجاد می شود. )شکل 1(
قابلیّت دسترســی  یک مکان نتیجــة الگوهای کاربری 
زمین، مانند توزیــع فضایی مقاصد بالقوه و حجم، کیفیّت و 
ویژگی فعالیت موجود در آنجا و سیســتم حمل و نقل مانند 
فاصله، زمان و هزینة صرف شده جهت رسیدن به هر مقصد 
 Makri,( از طریق شــیوه های گوناگون حمل و نقل اســت

.)2006, p. 20

برنامه ریزی دسترســی، در حقیقت، شرایط و الزاماتی را 
فراهم می آورد که براساس آن جمعیّت به امکانات و خدمات 
مورد نیاز خود، دسترســی مناســبی داشته باشــند. امروزه 
محققین و پژوهشگران، جملگی، بر این باورند که دسترسی 

ضعیف به خدمات و کاربری های شهری منجر به محرومیّت 
اجتماعی و اقتصادی می شود. این مسئله، به ویژه، برای افراد 
فقیر و محروم جامعه اهمیّت بیشــتری پیدا می کند. چرا که 
دسترســی ضعیف سبب محرومیّت بیشتر این قشر از جامعه 
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از ایــن روش می توان کالســترها را در مجموعة بزرگی از 
داده ها و همچنین مجموعــه داده های ترکیبی با مقیاس های 
مختلف فاصله ای و ترتیبی پیدا کرد. از مهم ترین ویژگی های 
این مدل آن اســت کــه، به طور خودکار، تعداد مناســب و 
مطلوب خوشه ها را بیان می کند)حبیب پور، 1388:. 803(. 

ج( تحلیــل دسترســی بر مبنــای مــدل »دو مرحله ای 
 حوضه  شــناور4«: در مطالعات انجام داده شــده روش های 
گوناگونی برای تحلیل دسترســی فضایی به کار رفته است. 
از ایــن حیث می توان آنها را در ســة دســته جداگانه طبقه 
بندی کرد: 1.دسترســی براســاس میزان فاصلة جمعیت تا 
تسهیالت؛ 2.دسترسی براساس شعاع خدمات دهی تسهیالت 
و جمعیت تحت پوشــش هر خدمت؛ 3.دسترسی براساس 

تعداد تسهیالت در دسترس افراد.
باید یادآوری شــد، که هر طبقــه، روش ها و مدل های 
گوناگونی برای محاســبة میزان دسترســی توســط محققان 
پیشــنهاد شده اســت. با این حال، هر یــک از این روش ها 
مزایا و معایبــی دارند. عمده ترین عیب آنها این اســت که 
دسترســی ترکیبی از روش های گوناگون است؛ درحالی که 
روش های یاد شــده تنها به یک جنبــه از آن توجه می کنند. 
لذا جامعیت ندارد. از ایــن رو، مدل های مبتنی بر مبنای مدل 
»دومرحله ای حوضه شــناور« ارایه شده اند که در آن دسترسی 
فضایی به خدمــات به عنوان تابعــی از عوامل زیر در نظر 

گرفته شده است:
تعداد جمعیت استفاده کننده از تسهیالت: در صورتیکه 
تعداد آن بیشتر باشد در حقیقت فرصت کم تری برای استفاده 

جمعیت از تسهیالت به وجود می آید و بالعکس.
میزان فاصله از تســهیالت: هر چه فاصله بین اســتفاده 
کنندگان و منبع تســهیالت کم تر باشــد، دسترسی افراد به 

خدمات آسان تر خواهد بود.
گزینه های انتخاب: اگر اســتفاده کننــدگان، گزینه های 
انتخابی بیشــتری را در خصوص استفاده از تسهیالت داشته 

باشند، طبیعی است که دارای دسترسی بهتری باشند.
در چارچوب این مدل، روش های گوناگونی توسعه یافته 
است. در این مطالعه، با توجه به نوع متغیرها و مقادیر موجود 
برای هر یک از آنها، نوعی روش با نام ACCESS اســتفاده 
شد، که مبتنی بر تحلیل شبکه در نرم افزار ARC GIS است. 
بــرای این هدف، ابتدا شــعاع عملکردی و حریم هر یک از 
تسهیالت درمانی در شــهر مشهد بر روی شبکه تعیین شد. 
در مرحلة بعد، این موضوع مورد سنجش قرار گرفت که هر 
محدودة جمعیتی در حریم چند تســهیالت واقع شده است 
یا، به عبارتی، به چند تســهیالت دسترسی مناسب داریم. در 
ادامه، فاصلة هر محدودة جمعیتی به نزدیک ترین تســهیالت 
آن محاســبه شــد و از طریق رابطة زیر امتیاز دسترسی هر 

محدوده جمعیتی به هر یک از تسهیالت به دست آمد:

4. Two-step floating catchment

کــه در آن، di میانگین فاصلة شــبکه بین جمعیت هر 
محدوده و گزینه های تسهیالت قابل انتخاب برای آن است. 

ri نیز از رابطه به دست می آید: 
ni تعداد گزینه های انتخابی اســتفاده از تسهیالت برای 
جمعیت هر محدوده و pi تعداد جمعیت هر محدوده است.

در واقع، تفاوت این مطالعه با ســایر مطالعات دسترسی 
فضایی، تأکید آن بر ســه عامل تعداد جمعیت استفاده کننده 
از تسهیالت، میزان فاصله از تسهیالت و گزینه های انتخاب 
اســت. در حالی که در بیشــتر مطالعات، تنها یکی از عوامل 

فوق، بررسی می شود. 

شرح و تفسیر نتایج
مشــهد به عنوان دومین شــهر و بزرگ ترین کالن شهر 
مذهبی کشــور در ســال 1390 با 2.700.000 نفر جمعیت 
)مرکزآمارایــران, 1390( به دلیل موقعیّــت ممتاز مذهبی- 
گردشگری، ســاالنه پذیرای حدود 19.8 میلیون نفر مسافر 
و زائر است )ســازمان میراث فرهنگی, 1388(. در سال 203 
هجری، امام رضا علیه الســالم در طوس به شهادت رسیدند 
و در هارونیه به خاك ســپرده شدند. از این تاریخ، این مکان، 
محل زیارتگاه شــیعیان شــد وبه مشــهدالرضا موسوم شد 
)طرح جامع شهرمشــهد، 1346: 10(. در زمان صفویه، مشهد 
رونق بسیار گرفت و دومین زیارتگاه با اهمیت شیعیان جهان 
و مهمترین زیارتگاه شیعیان ایران شد )رهنـما، 1376: 148(. 
از این زمان به بعد، جمعیت مشهد روبه فزونی نهاد تا اینکه 
در دهة40 با اجرای اصالحات ارضی، تزریق درآمد نفت و... 
منجر به ایجاد زمینه اشــتغال و هجوم مهاجران روستا یی به 
این شهر شد. مشکالت ناشی از رشد جمعیت، سبب شد که 
تهیه طرح جامع شــهر برای یک دورة 25 ساله در این دهه 
انجام شود. پس از وقوع انقالب اسالمی و به دنبال آن وقوع 
کودتای مارکسیستی در افغانستان، 296.500 نفر از مهاجران 
افغانی در مشــهد ســکنی گزیدند. همچنین در نتیجة وقوع 
جنگ تحمیلــی عده ای از مهاجرین جنگ زده وارد مشــهد 
شــدند. عوامل فوق، به همراه مهاجرت های روســتا شهری 
دست به دست هم داد و سبب رشد سریع جمعیت شهر در 
این دوره گردید. در همین دوره، وسعت شهر از 33 کیلومتر 
مربع به حدود 220 کیلومتر مربع افزایش  یافت. رشد سریع 
جمعیت با مشکالت مسکن و کمبود زیرساخت ها، ضرورت 
تهیه طرح تفصیلی شــهر مشهد در قالب طرح جامع در سال 
1365 را برای  یک دوره 25 ســاله، از ســال 1370 تا سال 
1395، مطرح کــرد )رهنمــا، 1375: 293(. در طرح جامع 
فعلی شهر مشهد، که در سال 1372 به تصویب شورای عالی 
شهرسازی ومعماری رسیده است، پیش بینی شده که وسعت 
شهر تا سال 1395 به حدود 245 کیلومتر مربع وجمعیت آن 

به 5.400.000 نفر برسد )غمامی، 1372: 71(.
بررســی وضعیت کاربری های بهداشتی درمانی در شهر 

کیفی مطالعه به دســت آمد. در ادامه، ضمــن بهره گیری از 
نرم افزار ARC GIS پایگاه اطالعات مکانی از کاربری های 
بهداشــتی درمانی شــهر مشهد تشکیل شــد. سپس الگوی 
اســتقرار فضای بهداشــتی درمانی تحلیل شد. برای بررسی 
دسترســی فضایی به خدمات بهداشــتی درمانــی در قالب 
مدل های دسترسِی »دومرحله ای حوضه شناور«، وضعیت هر 
یک از حوزه های آماری شــهر مشــهد به خدمات بهداشتی 
درمانی، به تفکیک، به دســت آمد. نتایج به دســت آمده با 
اســتفاده از مدل های مسافت اســتاندارد و تحلیل خوشه ای 

بررسی شد و نتایج مورد نظر حاصل آمد. 
جامعة آماری این مطالعه، تمامی کاربری های بهداشــتی 

درمانی شــهر مشهد است که مدیریّت و نظارت آن بر عهدة 
دانشــگاه علوم پزشکی است. جدول زیر بیانگر نوع و تعداد 

این کاربری ها در شهر مشهد است.
در مجموع، فضاهای مورد بررســی شامل 4.528 مورد 
 ARC GIS است که، در این خصوص، با استفاده از نرم افزار
برای هر یک از فضاهای مورد بررسی پایگاه اطالعات مکانی 
تشکیل شد و موقعیّت آنها بر روی نقشة شهر مشهد نمایش 
داده شــد. تحلیل های در سطح حوزه های آماری شهر مشهد 
است، که شــامل 1266 حوزه است. براساس استانداردهای 
موجود، هر حوزه شامل چندین بلوك است. از سوی دیگر، 
چندین حوزة مجاور یکدیگر، یک ناحیه را تشکیل می دهند. 

نقشة زیر بیانگر حوزه های آماری و کاربری های بهداشتی درمانی مورد مطالعه است.

از سوی دیگر معرفی مدل های مورد استفاده شامل:

الف(مسافت اســتاندارد2: این، درحقیقت، روشی برای 
بررســی میزان تمرکز یا پراکندگی عــوارض جغرافیایی در 
اطراف مرکز میانی است )Andy, 2005( و از طریق فرمول 

زیر قابل محاسبه است:

2. Standard Distance

که در آن Di فاصله بین دو نقطه و مرکز میانی و n تعداد 
نقاط است.

ب( مــدل تحلیل خوشــه ای دومرحله ای3: ایــن تحلیل 
تکنیکی است برای گروه بندی افراد یا موضوعات، به طوری که 
در این گروه بندی موضوعات درون گروه، شباهت زیادی با 
همدیگر دارند، اما تفاوت قابــل توجهی  با گروه های  دیگر 
دارند )کالنتری، 1382: 337(. در بین شیوه های اصلی تحلیل 
خوشــه ای، مدل تحلیل خوشه ای دومرحله ای، مدلی است که 
صحیح ترین شناسایی را از خوشه ها ارایه می دهد. با استفاده 

3. Two-step cluster analysis
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ARC GIS اســت. دیاگرام زیر این فرایند را نشان می دهد. 
)شکل 5(

در توضیــح این دیاگرام باید گفت کــه اطالعات مورد 
نیاز در دو الیــة جداگانه با نام های الیة تســهیالت یا الیة 
خدمات بهداشــتی درمانی و الیة مقاصد یا همان حوزه های 
جمعیتی در پایگاه سیستم اطالعات جغرافیایی ذخیره شد و 
در چارچوب شــش مرحله، امتیاز دسترسی برای هر یک از 

حوزه های جمعیتی به شرح زیر انجام پذیرفت:

مشهد همواره نشــان می دهد: در طرح جامع اولیه برای افق 
سال1370، ســرانة پیشــنهادی برای کاربری های  بهداشتی 
درمانی1.5مترمربع در نظر گرفته شده بود که 1.26 درصد از 
وسعت شهر مشهد را شامل می شد. با این حال، در سال 1370 
سرانة موجود این کاربری در شهر مشهد بالغ بر0.53مترمربع 
بوده است، که نشان از عدم تحقق پیشنهادهای ارایه شده در 
طرح جامع اولیة شهر در خصوص این کاربری دارد. در طرح 
جامع ثانویة شــهر مشــهد، برای افق طرح، سرانه 1.57 متر 
مربع تا سال 1395پیشنهاد شده است. این طرح برای فضای 
بیمارستان های شهر مشهد در افق طرح، 156 هکتار زمین در 
نظرگرفته است که با مســاحت وضع موجود آن در مجموع 

شامل 183 هکتار می شود )طرح  جامع  ثانویة مشهد، 1370: 
59(. مطالعــات درخصوص میزان تحقق کاربری بهداشــتی 
درمانی طرح تفصیلی شهر مشهد در وضع موجود بیانگر آن 
اســت که در وضع موجود615713مترمربع )36.67 درصد( 
از مجموع کاربری بهداشتی درمانی طرح تفصیلی تحقق پیدا 
کرده و 63.33درصد دیگر آن به ســایر کاربری ها تغییر پیدا 
کرده است )رهنـمـــا, 1386(. بررســی اولیه نقشه پراکنش 
فضاهای بهداشــتی درمانی در وضع موجود در شهر مشهد، 
تراکم این فعالیت ها را در نواحی مرکزی شــهر مشهد نشان 

می دهد. )نقشه زیر(
از سوی دیگر، پراکنش فضاهای بهداشتی درمانی انطباقی 

تحلیل دسترســی فضایی به خدمات بهداشــتی درمانی، 
همان طور که در صفحات قبل به آن اشاره شد، در این مطالعه 
برای تحلیل دسترســی فضایی به خدمات بهداشتی درمانی 
از مــدل »دومرحله ای حوضه شــناور« به دلیــل جامعیّت در 
اندازه گیری و تحلیل استفاده شده است. در این مطالعه، تابع 
در نظر گرفته شــده برای این مدل تابع Access نام گذاری 
شده اســت که مبتنی بر برنامة »تحلیل شــبکه« در نرم افزار 

با توزیع فضایی جمعیت در شــهر مشهد ندارد. شکل 4 که 
براساس مدل مسافت اســتاندارد تهیه شده است، بیانگر این 

موضوع است. 
مسافت اســتاندارد مبتنی بر دایره ای است که در آن 70 
درصد پدیده های مورد مطالعه در محدوده آن استقرار یافته اند. 
وسعت مسافت استاندارد جمعیت شهر 137 کیلومترمربع و 

وسعت مسافت استاندارد کاربری های بهداشتی درمانی شهر 
مشــهد 34 کیلومترمربع اســت. به عبارتی، وسعت مسافت 
اســتاندارد کاربری های بهداشــتی درمانی تنهــا 25 درصد 
وســعت مسافت اســتاندارد جمعیت شهر مشــهد را شامل 
می شــود. لذا انطباق چندانی بیــن توزیع فضایی جمعیت و 

کاربری های بهداشتی درمانی وجود ندارد.
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استفاده شد. که نتایج آن در جدول 2  آمده است.5
مرحلــة دوم: در ایــن مرحله، با اســتفاده از دســتور 
COLSEST FACILITY ، نزدیک ترین تســهیالت برای 
هر یک از حوزه های جمعیتی معین و فاصله آن نیز مشخص 
شــد. به عبارتی، در این مرحله تعیین شــد کــه هر حوزة 
جمعیتی به کدام تســهیالت دسترســی نزدیک تر دارد و چه 
میزان فاصله دارد. الیــه حاصل از این فرایند الیه »فاصله تا 

تسهیالت« نام گذاری شد.
مرحلة ســوم: اطالعات جمعیتی مربوط به هر حوزه به 
الیه »فاصله تا تســهیالت« با استفاده از دستور JOIN مرتبط 
شد. نتیجه این فرایند ایجاد الیة جدیدی بود که در آن عالوه 
بر فاصله تا نزدیک ترین تسهیالت، میزان جمعیت هر حوزه 

را نیز مشخص می کرد. 
مرحلة چهارم: الیة تولید شده در مرحلة سوم با استفاده 
از دســتور Spatial join به الیة شعاع عملکردی خدمات 
بهداشــتی درمانی )نتیجة مرحلة اول( مرتبط شد تا مشخص 
شود که هر حوزة جمعیتی در شعاع عملکردی چند خدمت 

5. الزم به ذکر است موضوع دسترسی به خدمات بهداشتی درمانی 
از دو منظر قابل توجه است: از منظر شهروندان یا نقاط مبدا و از منظر 

خدمات بهداشتی درمانی یا مقاصد.
خدمات،  به  دسترسی  در  عامل  مهم ترین  شهروندان،  نظر  از  الف( 
و  زمانی  مدت  طی  است  مایل  فرد  هر  عبارتی،  به  است؛  فاصله  عامل 
این  بر  کند.  پیدا  دسترسی  خود  درمانی  نیازهای  به  مشخص  مکانی 
اساس، برای هر خدمت درمانی، استانداردی در نظر گرفته شده است که 
می بایست مالك عمل قرار گیرد. نظیر اینکه هر فرد می بایست پس از 
طی 1500 متر فاصله به یک بیمارستان دسترسی پیدا کند. بنابراین، در این 

تحلیل، سطح بندی خدمات در اولویت قرار نمی گیرد. 
ب( در مقابل، درصورتی که دسترسی براساس خدمات یا مقاصد مورد 
ارایه  مرکز  آن  در  که  خدمتی  سطح  به  توجه  با  می بایست  باشد،  نظر 
هر  لذا  گرفت.  نظر  در  آن  برای  را  عملکردی مشخصی  می شود، شعاع 
مرکز دارای شعاع عملکردی متفاوتی خواهد بود که از سطح یک محله تا، 
منطقه، شهر و حتی فراتر از آن را نیز شامل می شود. روشن است که به 
هدف دستیابی به عدالت در سالمت و دسترسی تمامی افراد به خدمات 
)شهروندان(  اول  روش  براساس  دسترسی  نخست،  می بایست  نیاز  مورد 

مالك عمل قرار گیرد. که این مسئله در این مطالعه لحاظ شده است. 

می کند. لذا، برای حل این مشکل شاخص های به دست آمده 
را براساس تحلیل خوشــه ای تحلیل کرده ایم. به این هدف،  
از تحلیل خوشــه ای دومرحله ای که بر تحلیل های خوشه ای 
ارجحیت دارد و برای داده های با حجم باال مناســب است، 

استفاده شده است. 
نتیجة این تحلیل نشان داد که مجموع 1.266 حوزة شهر 
مشهد قابل طبقه بندی به دو دستة مجزا هستند. بر این اساس، 
تنها 2.3 درصد از حوزه های شهر مشهد )شامل 29حوزه( در 
خوشــة اول و 97.7 درصد از حوزه ها )شامل1.237حوزه( 
در خوشــة دوم قرار دارنــد. در ادامه، میانگیــن مراکز ثقل 
کالســترها، به تفکیک شــاخص های مورد بررســی در هر 

مرحلــة اول: در نظر گرفتن اســتانداردهای موجود در 
خصوص فاصلة هر فرد تا خدمات بهداشتی درمانی. به این 

هدف از منابع متعدد و، همچنین، ضوابط و مقررات موجود 

قرار دارد. لذا، نتیجة این مرحلة تولید الیة جدیدی بود که در 
آن، عــالوه بر جمعیت هر حوزه و فاصلة آن به نزدیک ترین 
تســهیالت، تعــداد گزینه های انتخابی جهت دسترســی به 

خدمات بهداشتی درمانی نیز مشخص می شد.
مرحلة پنجم: شــاخص r از طریق تقســیم ستون تعداد 

تسهیالت به ستون جمعیت حوزه به دست آمد. 
مرحلة ششــم: از نسبت شــاخص r هر حوزه به میزان 
فاصلة آن به نزدیک ترین تسهیالت، مقدار شاخص دسترسی 
هر حوزه به هر یک از فضاهای بهداشــتی درمانی به دست 

آمد. 
نتایج حاصل از مدل دسترســی حوزه های شهر مشهد به 
فضاهای بهداشــتی درمانی به تفکیک نوع خدمات در قالب 

جداول ارایه شده است.
در نهایت، در شکل 6 نمایی سه بعدی از امتیاز دسترسی 
حوزه های شــهر مشهد به خدمات بهداشــتی درمانی را به 

نمایش می گذارد.
با توجه به شــکل 6، می توان گفت که بهترین دسترسی 
فضایی به خدمات بهداشــتی درمانــی، متعلق به بخش های 
مرکزی شهر مشهد است. در مقابل، نواحی پیرامونی محدودة 

شهر مشهد کم ترین امتیاز دسترسی را دارند. 
مشــخص شدن جایگاه هر یک از حوزه های شهر مشهد 
در خصوص وضعیت دسترسی به خدمات بهداشتی درمانی، 
با اینکه گامی مهم در خصوص برنامه ریزی دسترسی در شهر 
مشهد محسوب می شــود، امکان ترسیم وضعیت کلی شهر 
را به لحاظ دسترســی به خدمات بهداشــتی درمانی، از این 
طریق، میســر نمی سازد. چراکه اوالً مقدار شاخص به دست 
آمده برای حوزه های شــهر مشهد با یکدیگر بسیار متفاوت 
اســت و طیف گوناگونی را شامل می شــود. دوم اینکه، هر 
حوزه دارای وضعیت یکســانی از نظر شــاخص دسترسی 
به هر یک از خدمات بهداشــتی درمانی نیست و، سرانجام 
اینکه، تعداد قابل مالحظة حوزه ها )1.266 حوزه( عالوه بر 
دقت تحلیل در مقایســه با تحلیل های ناحیه ای و منطقه ای، 
امکان ارایه تصویری جامع از شهر مشهد را با مشکل مواجه 

خوشه مشخص شد. این شاخص، در حقیقت، بیانگر فاصلة 
هر خوشــه با خوشة دیگر در هر یک از شاخص هاست. در 
مجموع، میانگین مراکز ثقل شــاخص ها در خوشة اول 3.24 
و در خوشة دوم 0.061 است. که نسبت میانگین خوشة اول 
به خوشة دوم بیش از 53 برابر می باشد. این امر بیانگر تفاوت 
شــدید خوشــه های اول و دوم از نظر دسترسی به خدمات 
بهداشــتی درمانی در شهر مشهد اســت. خوشة اول بیانگر 
وضعیت نسبتًا عالی حوزه ها در مقایسه با خوشة دوم است. 

جدول3 بیانگر این موضوع است. 
همچنین شــکل 7 موقعیّت حوزه های خوشة اول و دوم 

در شهر مشهد را نشان می دهد.
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این وضعیــت را یکی از نقاط مثبت دسترســی به خدمات 
درمانی در ســطح شهر مشــهد تلقی کرد. به عبارتی در بین 
شاخص های تحقیق، شاخص دسترسی به اورژانس کم ترین 
تأثیر را در خوشه بندی و جدایی مناطق شهر مشهد از یکدیگر 
نشــان می دهد. که مبین توزیع و پراکنش نسبتًا عادالنه تر آن 
در شــهر مشهد مقایسه با سایر کاربری های بهداشتی درمانی 
می باشد. در عین حال ســایر کاربری ها به ویژه داروخانه ها، 
آزمایشــگاه ها و بیمارســتان ها دارای توزیع عادالنه در شهر 

مشهد نیستند. 
به هدف آگاهی از وضعیت هر خوشــه، از نظر میانگین 
شاخص دسترســی به خدمات بهداشتی درمانی، نمودارهای 
اهمیت برای هر یک از خوشه ها تهیه شده است. که نتیجة آن 
در اشکال 11و12و13 مشخص است. در این نمودار متغیرها 
 Y به صورت نزولی براساس ترتیب اهمیت شان روی محور
مشخص شده اند. خطوط عمودی این نمودار مقادیر بحرانی 
برای تعیین اهمیت هر متغیر را عالمت گذاری می کند. بدین 
معنی، زمانی که مقدار آماره t برای یک متغیر -چه در جهت 

مثبت و چه در جهت منفی- بزرگ تر از خط عمودی باشد، 
آن متغیر دارای اهمیت است. در مقابل، متغیرهایی که مقادیر 
آنها کوچک تر از خط عمودی باشــد متغیرهایی هســتند که 
اهمیتی در تشــکیل کالستر ندارند. هنگامی که مقدار t مثبت 
باشــد، نشان دهندة آن اســت که میانگین آن متغیر بزرگ تر 
از مقادیر میانگین کالســتر اســت و، بر عکس، مقدار منفی 
t نشــان می دهد که میانگین متغیر از مقادیر میانگین کالستر 

کوچک تر است. 
براین اســاس، در خوشــة اول شــاخص دسترسی به 
داروخانه ها، آزمایشــگاه ها و بیمارستان ها مهم ترین نقش را 
در تعیین جایگاه این خوشه به خود اختصاص داده است. که 
بیانگر توزیع نامتناسب این فضاها در سطح شهر مشهد است. 
از سوی دیگر، در خوشــة دوم میانگین تمامی شاخص های 
دسترســی به خدمات بهداشتی کم تر و کوچک تر از میانگین 
این شــاخص ها در شهر مشهد اســت که مبین تفاوت شهر 

مشهد در زمینه دسترسی به این خدمات است. 

خوشه دوم خوشه اول

نقشه و جدول فوق بیانگر این موضوع است که تفاوت 
حوزه های واقع در خوشــة اول، در مقایسه با سایر حوزه ها، 
به اندازه ای اســت که سایر حوزه ها در مقایسه با آنها در یک 
خوشه قرار دارند و تفاوت آشــکاری را از این نظر با سایر 
حوزه ها نشــان می دهند. بنابراین، از یک سو، نظر به تفاوت 
بســیار زیاد خوشــة اول با خوشة دوم )نســبت 53 برابری 
میانگین شاخص ها( و، از دیگر سو، وسعت زیاد حوزه های 
خوشــة دوم، )97.7 درصــد حوزه ها( و عدم شــفافیت در 

وضعیت حوزه های این خوشــه، در ادامــه با صرف نظر از 
حوزه های خوشة اول، حوزه های خوشة دوم طبقه بندی شد. 
به عبارتــی، 1.237 حوزة واقع در خوشــة دومِ مرحلة اوِل 
خوشه بندی، دوباره وارد تحلیل خوشه بندی دو مرحله ای شد 
و مدل دوباره اجرا شد. نتایج این تحلیل، بیانگر این موضوع 
بود که این حوزه ها خود به دو خوشــة دیگر قابل طبقه بندی 
هستند. 127 حوزه در خوشة اول و 1.110 حوزه در خوشة 

دوم قرار دارند. )شکل8؛ و شکل 9(

همان طور که مشاهده می شود، حوزه های خوشة دوم در 
مرحلة اول خوشــه بندی شــامل 1.237 حوزه هستند که در 
مرحلة دوم خوشــه بندی به دو خوشــه طبقه بندی شده اند. 
این خوشه ها شامل خوشــة اول )127حوزه( و خوشة دوم 
)1.110حوزه( اســت. توزیع فضایی این خوشــه ها در شهر 
مشهد نشان می دهد که حوزه های واقع در خوشة اول مرحلة 
دوم خوشــه بندی عمدتًا در مجاورت حوزه های خوشة اول 
مرحلة اول خوشــه بندی قرار دارنــد. و مؤید این نکتة مهم 
است که حوزه های دارای دسترسی باالی خدمات بهداشتی 
درمانی عمدتًا در مجاورت یکدیگر واقع هستند و به عنوان 
نقاط داغ )HOT-SPOT( یا هستة تراکم در مقایسه با سایر 

مناطق جایگاه بسیار بهتری دارند. 
در بین شاخص های مورد بررسی، همان طور که در نمودار 
نیز مشخص است، مهم ترین نقش در ارزیابی و برآورد مدل 
خوشه بندی، متعلق به شاخص دسترسی به داروخانه هاست. 
به عبارتی، مهم ترین تفاوت در بین خوشه ها، ناشی از تفاوت 
شــاخص دسترسی آنها به داروخانه هاست، که بیانگر تمرکز 
شــدید این خدمات در شهر مشهد است. شاخص دسترسی 
به آزمایشــگاه و بیمارســتان نیز در رتبه های بعدی اهمیت 
قرار دارند. همچنین، شاخص دسترسی به اورژانس کم ترین 
تاثیــر در ارزیابی و برآورد مدل را دارد که، با توجه به نقش 
مهم و حیاتی این خدمت در امداد و خدمت رسانی، می توان 



برنامه ریزی کالبدی- فضـــــــــــــــــــــــــــایی 73.دهشم یر درف ینامف تی شحلاب تلحدت ف یسلاضف یس تلد لیلحتتتتت سال اول - شماره سوم - تابستان 72۱۳۹۲

منابع 
احمدیــان, محمد علــی. )1385(. ویژگی هــای جغرافیایی - 

کشورهای اسالمی. انتشارات سخن گستر. مشهد.
بارلینگ, مایکل. )1385(. توســعة پایدار در سایه روشن های - 

شهر. ترجمة م. دهقان منشادی. یزد: انتشارات مفاخر.
پاپلــی یزدی, محمد حســین. )1382(. نظریه های شــهر و - 

پیرامون. تهران: انتشارات سمت.
پاگ, سدریک. )1383(. شهرهای پایدار در کشورهای درحال - 

توســعه. ترجمة ن. محرم نژاد. تهران: انتشارات مرکز مطالعاتی و 
تحقیقاتی شهرسازی و معماری.

 - Retrieved from پرتال دانشگاه علوم پزشکی مشهد،)1390(. 
www.mums.ac.ir

پیراسته، اشــرف. علیرضا حیدر نیا )1387(. “تحلیل عاملی - 
اکتشافی پرسش نامه های عوامل روانی اجتماعی اثر گذار بر فعالیت 
جسمانی در بین دختران نوجوان ایرانی. مجلة علمی سازمان نظام 
پزشکی جمهوری اسالمی ایران”، دورة 26 ، شماره 4، 485-474.

جاریانــی، ابوالفضــل. )خــرداد 22، 1385(. “عدالــت و - 
Retrieved from http://www. .”برابری در نظام ســالمت
aftab.ir/articles/view/health_therapy/other/

/php.health_p3_c13c1150101661
حبیــب پور, کاظم. )1388(. راهنمای جامع کاربرد spss در - 

تحقیقات پیمایشی. تهران: نشر لویه.
رضویــان, محمد تقی. )1381(. برنامه ریزی کاربری اراضی. - 

تهران: انتشارات منشی.
رهنـمـــا, محمــد رحیــم. )1386(. ارزیابی نحــوة مکان - 

گزینی کاربری های عمده طرح تفصیلی شــهر مشــهد. مشــهد: 
جهاددانشگاهی مشهد، گروه برنامه ریزی شهری، سازمان مسکن 

و شهرسازی استان خراسان رضوی.
)1375(. بافت قد یم و توســعة شــهری، نمونه بافت های -- 

مســکونی مرکز شهر مشهد. تهران: دانشگاه تربیت مدرس، رساله 
دکتری.
)1370(. بررســی علل رشد و توسعة شــهر مشهد. تهران: -- 

دانشگاه تربیت مدرس.
)1376(. “حســینیه ها در بافــت تاریخــی مشــهد”، مجلة -- 

مشکات، شمارة 56 و57 .
)1388(. “تحلیل توزیع فضایی کتابخانه های عمومی در شهر -- 

مشهد”. فصلنامة کتابداری و اطالع رسانی، شمارة 46 .
سازمان میراث فرهنگی )1388(.- 
شاهنوشــی, ناصر. )1385(. “تعیین ســطح توسعه یافتگی - 

نواحی شــهر مشــهد”، مشــهد مقدس. کنفرانس برنامه ریزی و 
مدیریت شهری. مشهد: شهرداری مشهد.

شکویی, حسین. )1372(. جغرافیای اجتماعی شهرها. تهران: - 
انتشارات جهاد دانشگاهی.

طرح جامع شهرمشهد )1346(.- 
عامریون, احمــد. )1389(. میزان نابرابری در دسترســی به - 

خدمات پیوند کلیه در ایران. مجلة پرســتاری مراقبت ویژه، دورة 
3، شمارة3 , 132-129.

علیمحمدی, عباس. )1381(. “کاربرد ســامانه های اطالعات - 
جغرافیایی برای تجزیه و تحلیل شبکه، توزیع فضایی و مکان یابی 
داروخانه هــا )مطالعه موردی منطقه 6 تهران(”. فصلنامه تحقیقات 

جغرافیایی، شمارة 67 , 62-50.
غمامــی، محمــد. )1372(. “طرح جامع مشــهد”، فصلنامه - 

آبادی، سال سوم شمارة 9 .
)1372(. “طرح جامع مشــهد”. فصلنامة آبادی، ســال سوم، - 

شمارة 9 .
کالنتــری، خلیل. )1382(. پــردازش و تحلیــل داده ها در - 

تحقیقات اجتماعی اقتصادی. تهران: انتشارات شریف.
مجتهدزاده، غالمعلی. )1379(. برنامه ریزی شهری در ایران. - 

تهران: انتشارات پیام نور.
مرکزآمارایران )1385(. سرشماری عمومی نفوس و مسکن. - 
مهرابیان، ف. )1388(. “زمان رســیدن به محل حادثه توسط - 

اورژانس 115 استان گیالن در سال 1385”. ماهنامة نظام سالمت، 
سال اول، شمارة دوم ، 22-13.

مهرازان، مهندســین. مشــاور. )1370(. طــرح جامع ثانویه. - 
مشهد: وزارت مسکن وشهرساز ی.

مهندســان  مشــاور پارس  و یســتا. )1380(. تدوین سرانه - 
کاربری های خدمات شــهری، جلد اول:مطالعات نظری و تجارب 

جهانی. تهران: انتشارات سازمان شهرداری های کشور.
نظریان، علی اصغر. )1381(. جغرافیای شهری ایران. تهران: - 

انتشارات پیام نور.
واعظ مهدوی، محمد. )خرداد 8 1385(. “عدالت در سالمت - 

و موانع دسترسی به آن”.

نتیجه گیری
نتایج حاصل از کاربرد مدل دسترسی به خدمات بهداشتی 
درمانی در شــهر مشهد نشان می دهد که تراکم باالیی از این 
خدمات در مرکز شــهر مشهد قابل مشــاهده است. در این 
خصوص، استفاده از مدل مســافت استاندارد مشخص کرد 
که انطباقی بین پراکنش جمعیــت و توزیع فضایی خدمات 
بهداشــتی درمانی وجود ندارد. به گونــه ای که 70 درصد از 
جمعیت شهر مشــهد در پهنه ای به وسعت 137کیلومترمربع 
پراکنده شــده اند، در حالی که محــدودة پراکنش 70 درصد 
فضاهای بهداشتی درمانی پهنه ای به وسعت 34 کیلومترمربع 

است. 
محاسبه شــاخص دسترسی به خدمات بهداشتی درمانی 
برای هر یک از حوزه های آماری شــهر مشهد با استفاده از 
مدل تحلیل »دسترسی دومرحله ای حوضة شناور« نشان داد که 
بهترین دسترســی به خدمات بهداشتی درمانی به حوزه های 

واقع در بخش های مرکزی شهر مشهد اختصاص دارد.
استفاده از روش خوشه بندی دو مرحله ای با هدف ترسیم 
وضعیّت کلی شهر مشــهد، شناسایی تفاوت های موجود در 
دسترســی بخش های گوناگون به خدمات بهداشتی درمانی 
و، همچنین، همسان سازی شاخص های دسترسی حوزه های 
جمعیتی به هر یک از خدمات بهداشــتی درمانی نشــان داد 
که شــهر مشهد از نظر دسترســی به 6 شاخص داروخانه ها 
)روزانه و شبانه روزی(، بیمارستان ها، مراکز بهداشتی درمانی، 
آزمایشــگاه ها، پایگاه های اورژانس و مطب پزشــکان قابل 
طبقه بندی به دو خوشــة مجزا است. این دو خوشه، از نظر 
شــاخص دسترسی به خدمات یاد شده، وضعیت متفاوتی را 
نشان می دهند. خوشة اول شامل 2.3 درصد حوزه های شهر 
مشهد )شــامل 29حوزه( با میانگین شاخص دسترسی 3.2 
برای تمامی شاخص ها، مبین محدوده ای از شهر که وضعیت 
بسیار مناسبی را در خصوص دسترسی به خدمات بهداشتی 
درمانی نشــان می دهد و، در مقابل، خوشة دوم شامل 97.7 
درصد حوزه ها)1.237حوزه( که در مقایســه با خوشة اول، 
شــاخص دسترســی کم تری را به خود اختصاص داده اند. 
میانگین شاخص دسترسی مورد بررسی در این خوشه معادل 
0.061 اســت که 53 برابر کم تر از خوشة اول است که نشان 

دهندة تفاوت بسیار بین خوشة اول و خوشة دوم است. 
بهره گیــری مجدد از مدل خوشــه بندی بــه دلیل تعدد 
حوزه هــای خوشــة دوم، با هدف شناســایی تفــاوت بین 
حوزه های این خوشه از نظر شاخص دسترسی، ضمن تأیید 
این تفاوت ها نشــان داد که این حوزه ها نیز قابل طبقه بندی 
به دو خوشه دیگر هستند)خوشــة اول شامل 127 حوزه و 
خوشة دوم 1.110 حوزه(. نقشة پراکنش این حوزه ها در شهر 
مشهد نشان داد که حوزه های واقع در خوشة اوِل مرحلة دومِ 
خوشــه بندی، عمدتًا در مجاورت حوزه هاِی واقع در خوشة 
اوِل مرحلة اوِل خوشــه بندی قــرار دارند. و بیانگر این نکته 
است که حوزه های دارای دسترسی باال در مجاورت یکدیگر 
قرار گرفته و با فاصلة گرفتن از آن شــاخص دسترســی نیز 

کاهش پیدا می کند. 

در بیــن کاربری هــای مورد مطالعــه، باالترین نقش در 
تفکیک و جدایی خوشــه های اول و دوم به خود اختصاص 
به شــاخص دسترسی به داروخانه ها دارد. به عبارتی، تمرکز 
شدیدی از این کاربری در شــهر مشهد در خوشة اول قابل 
مشاهده است. همچنین، عالوه بر داروخانه ها، آزمایشگاه ها 
و بیمارســتان ها از فضاهای دیگری هستند که نقش مهمی در 
تفکیک و جدایی حوزه های شــهر مشهد از نظر دسترسی به 
خدمات بهداشتی درمانی دارد. در مجموع، به عنوان یکی از 
نکات منفی در خصوص استقرار فضاهای بهداشتی درمانی 
در شهر مشهد محسوب می شــود. از سوی دیگر، شاخص 
دسترسی به پایگاه های اورژانس کم ترین تاثیر در خوشه بندی 
شهر مشهد است. به عبارتی، این کاربری کم ترین نقش را در 
تفاوت دسترسی به خدمات بهداشتی درمانی بین خوشة اول 
و خوشة دوم نشــان می دهد، که مبین پراکنش عادالنه تر آن 
در فضا و بیانگر یکی از نقاط قوت در خصوص دسترسی به 

خدمات بهداشتی درمانی در شهر مشهد است. 
در مجمــوع، نتایج ایــن تحقیق بیانگر تمرکز شــدید 
خدمات بهداشــتی درمانی در هســتة مرکزی شــهر مشهد 
است. این موضوع تفاوت در دسترسی به خدمات بهداشتی 
درمانی را سبب شده است. بنابراین، ضروری است هسته های 
جدید با کارکرد بهداشتی درمانی در بخش های گوناگون در 
راســتای تمرکز زدایی استقرار این فعالیت ها با توجه به تک 
هســته ای بودن شهر مشهد از نظر استقرار فضاهای بهداشتی 
درمانی، تقویت و توســعه یابد. به این هدف، ایجاد حداقل 
دو هسته با کارکرد بهداشتی درمانی در شهر مشهد ضروری 
اســت. از سوی دیگر، با توجه به ســرانة تخت بیمارستانی 
در شهر مشــهد برای جمعیت ساکن که 2.7 تخت برای هر 
1000 نفر است، کمبودی در حدود 2.500 تخت بیمارستانی 
وجــود دارد. چنانچه جمعیت زائر نیز در نظر گرفته شــود، 
رقم سرســام آوری خواهد شــد. بنابراین، با توجه به اینکه 
مدیریت شــهری در شرایط فعلی، بیشترین تالش خود را بر 
توسعة واحدهای تجاری گذاشته است، پیشنهاد می شود که 
طرح جامع سالمت شهر به عنوان اولویّت اول مطرح گردد و 
نسبت به مکان یابی حداقل 12 بیمارستان 200 تخت خوابی 
برای شهر و اولویّت بندی آن اقدام الزم به عمل آید تا بدین 
وسیله گامی مهم برای سالمت و بهداشت شهر برداشته شود. 
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