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 چکیده

های کلانشهر مشهد با استفاده از سیستم هدف این مقاله تحلیل شاخص دسترسی به خدمات بهداشتی درمانی بیمارستان

 هعا براسعاستوزیع  بیمارسعتانبرای دستیابی به این هدف ابتدا  باشد.قطار سبک شهری مشهد و براساس مدل هنسن می

جعی.یی. اس مشعخص شعد. سع    یافعزارنعر بسعته وی نقشه با ناحیه( بر ر 09تعداد تخت در سطح نواحی مشهد )

های قطار سبک شهری با استفاده از گزینه نزدیکترین امکانات در جی .ای کوتاهترین فاصله از مرکز ثقل نواحی به ایستگاه

هوشمند شد  ،شبکه جدید از طریق تحلیل شبکه در مرحله بعدیک ارچه گردید،  LRT گیری شد و با مسیرهای.اس اندازه

هعا و تشکیل و مقدار کشش وزنی هریک از نواحی از تقسیم تعداد تخت 09×09و بر این اساس ماتری  فواصل به ابعاد 

ناحیه محاسبه گردید. همچین رابطعه  های نواحی دسترسی هرفاصله بین نواحی محاسبه و در نهایت از جم  جبری وزن

ر پنج طبقه خیلی کم تا بسیار زیاد مورد ارزیابی قرار گرفعت. نتیجعه د های دریمدی نواحیگروهبین شاخص دسترسی و 

-معی ها در مشهد نشانبیمارستاندرمانی -حاصل از محاسبه شاخص هنسن برای شاخص دسترسی به خدمات بهداشتی

ها تاندرصد( در سطح دسترسی پایین و بسیار پایین به بیمارس 11/11بخش قابل توجهی از جمعیت نواحی شهر ) دهد که

های دریمدی زیاد و بسیار کم می گردد. این امر بیانگر عد  کارییی سیستم قطعار سعبک که بیشتر مشمول گروه قرار دارند

بعه هعای دریمعدی جامععه تمعامی گعروه ترشده، جهت تدارک قابلیت دسترسی فضایی عادلانهبینیشهری موجود و پیش

، افزایش تعداد LRTاندازی مسیرهای جدید بینی و راهای حل این مسئله، پیشباشد. مهمترین پیشنهادها برها میبیمارستان

 باشد  های جدید میهای ریلی جهت احداث بیمارستانها و توجه به زیرساختنتخت بیمارستا

 های دریمدی.ها، سیستم قطار سبک شهری، قابلیت دسترسی فضایی، کلانشهر مشهد، گروهنبیمارستاها: کلیدواژه

                                                           
1. Light Rail Transit 

پژوهی توسعه کلانشهر مشهد با رویکرد توسعه کریدوری و حمل و نقل یینده» اله بر گرفته از رساله دکتری تحت عنوان. این مق2

 باشد.می« محور)مطالعه موردی: کریدورهای ریلی(
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 مقدمه .2 

 له. طرح مسئ2 .2

منعاطق شعهری، یکی از موضعوعات مهعم امروزه 

و زاده، قرخلععو موضععود دسترسععی اسععت )عمععران

(. قابلیت دسترسی به عنعوان 28 ، ص.7903پوراحمد، 

در یعک ها و خعدمات انواد فعالیتبه  دستیابیتوانایی 

مسعگری  ،)طعالعی شودتعریف میمدت زمان معقول 

 عمومیعتاین تعریف بر  (.007 ص. ،7900 و شریفی،

الگعوی کعاربری زمعین و عملکعرد سیسعتم دو بخش 

. برای الگعوی کعاربری زمعین، حمل و نقل اشاره دارد

ی بیشتر در یک منطقه برابر است بعا قابلیعت هافرصت

 برای عملکرد سیستم حمعل و نقعلو  دسترسی بیشتر

نیز، مقاومت کمتعر فاصعله )فاصعله زمعانی، مکعانی و 

هایش، باعث دسترسعی ه( بین یک نقطه و فرصتهزین

لعاا . (210، ص. 2888، 2و یعه 7)ووک شعودبیشتر می

این مفهو  وابستگی زیادی به فر  فضایی شهر، شعبکه 

پعور و شاد )داددسترسی، نود سفر و شعکل سعفر دار

از طریععق الگععوی کععاربری ( و 1 ، ص.7938رسععتمی، 

زمععین، ماهیععت سیسععتم حمععل و نقععل و مشخصععات 

، ص. 2880، 0و زوو 9)لیععو شععودسععافر تعیععین مععیم

دو گععروه حمععل و نقععل خصوصععی و  بععیندر  (.781

یعل ، ارجحیت حمل و نقل عمعومی دلاشهرها عمومی

-فراوانی دارد )زیاری، منوچهری، محمدپور و ابعراهیم

جزء کلیدی یعک  از جمله اینکه(. 08 ، ص.7938، پور

، 1ن و لعاو 1)معامون سیستم حمل و نقل پایدار است

                                                           
1. Kwok 

2. Yeh 

3. Liu 

4. Zhu 

5. Mamun 

6. Lownes 

بایعد  برای داشتن عملکردی بهتر ، لاا(13، ص. 2877

اصعلی را بعه  هایخدمات و فعالیتامکان دسترسی به 

صورت ایمن و سالم و در عین عدالت بعین نسعلی و 

و  نمعودهفراهم افراد و جوام  تمامی برای درون نسلی 

ها و در نتیجه مشکلات دسترسی را به ویژه برای گروه

شعریفی و )پوراحمد، حاجیماید نواحی محرو  رف  ن

منشععادی، ؛ سععلطانی و فلععا 03، ص. 7937 ،کیععانفر

؛ مععامون 08، ص. 7901؛ امیرفخریععان، 03، ص. 7937

 (.  18، ص. 2877و لاون ، 

مهعم  هعایو کعاربری از جمله خعدماتهمچنین، 

شهری که دسترسی اقشار مختلعف جامععه بعه ینهعا از 

باشعد، ق حمل و نقل عمعومی حعا ز اهمیعت معیطری

در واق ، دسترسعی  .است «درمانی -بهداشتی»خدمات 

به حمل و نقل یک نیاز بعرای دسترسعی بعه خعدمات 

-افرادی که نمعی. گرددمحسوب میدرمانی  -بهداشتی

درمعانی دسعت  -توانند به سادگی به امکانات بهداشتی

یعا  کنندپیدا کنند، به مراتب کمتر به پزشک مراجعه می

های تعیین شده را از دست قتو ،ممکن است بیماران

-هعای مراقبعتاین امر نتایج سلامتی و هزینعهبدهند و 

و گعاهی  دهعدهای بهداشتی را تحت تعثثیر قعرار معی

سعازد کعه درمانی را وادار معی–بهداشتی بیمار یا مراکز

تعر )نییعر تاکسعی( هزینعه های گرانبرای حمل و نقل

، 3، ایتعععو0؛ جیمعععز71، ص. 2878، 1)لیعععتمنکننعععد 

توجه با (. 1، ص. 2870، 72و یرکایا 77، لوی78بونوکور

 حمعل و نقعل عمعومیقابلیت دسترسی در  به اهمیت

                                                           
7. litman 

8. James 

9. Ito 

10. Buonocore 

11. Levi 

12. Arcaya 
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ا در حعال حمعل و نقعل شعهری در تمعا  دنیعمتولیان 

، بعا کیفیعت و مقعرون بعه های پیشرفتهحلیزمودن راه

هستند )کردنعا ی  و  جهت دستیابی به این مهم ،صرفه

 ،ینهعایکعی از  هکع (.18 ، ص.7938، موغاریمختاری

 .دباشعمعی (LRT) هعای قطعار سعبک شعهریسیستم

-( جعزء زیرسعاختLRTکریدورهای ریلی )از جمله 

توانند بعر توسععه و می شوندهای اصلی محسوب می

شهرها، جاب جمعیت و فعالیت و به ویژه دسترسعی 

توجه بعه یسان به خدمات تثثیر مثبت داشته باشند، لاا 

هعای واقع  در پیرامعون بریرابطه متقابل ینهعا بعا کعار

جهععت دسععتیابی بععه پایععداری حععا ز اهمیععت اسععت 

 ، ص.7939نععورالهی و برک ععور،  ؛7938)فغفوریععان، 

و  پیگیعری پیشعرفتاز ینجا که تحلیعل جهعت . (939

تععر کععردن حمععل و نقععل عمععومی در نزدیععک بهبععود

از جملعه، )هعا و خعدمات ها به انعواد فعالیعتخانواده

 رسعدضروری به نیر معی (انیدرم -امکانات بهداشتی

ای در مفعاهیم کعارییی و و این موضود جایگعاه ویعژه

، ایعن (7، ص. 2881، 7سعروروعدالت اجتماعی دارد )

هعای قطعار سیستمبه بررسی نقش  قصد داردپژوهش 

هعا، بعه بیمارسعتانسبک شهری مشهد در دسترسی به 

درمعانی -نعود خعدمات بهداشعتی تعریناصعلیعنوان 

 شعهری ه به کیفیت دسترسی به خعدماتتوج ب ردازد.

-درمانی( توسط سیسعتم -مات بهداشتی)از جمله خد

دو دلیعل حعا ز بعه  های قطعار سعبک شعهری مشعهد

مقولعه  رغعم جدیعد بعودناهمیت است: العف( علعی

بعرداری و بهعرهسیستم حمل و نقل ریلعی در مشعهد 

، از بینعی شعدهمسیر پیشاز چهار  مسیرتنها یک کامل 

وزانه صورت گرفتعه بعا حمعل و نقعل کل سفرهای ر

                                                           
1. Cervero 

سععفر  80818سععفر در روز(،  1310727موتععوری )

دفتعر ) دارداختصعاص ایعن سیسعتم به  درصد( 91/7)

 ؛70، ص. 7932، ریزی حمل و نقعلمطالعات و برنامه

شعهر ب( (. 7932شرکت قطار شهری مشهد و حومه 

 میلیععون نفععر 2109172مشععهد بععا جمعیتععی حععدود 

ی و نیعارت راهبعردی مرکعز یمعار ریزمعاونت برنامه)

ناحیعه  09منطقعه و  79و برخورداری از ( 7938، ایران

هعای ارای تفاوت معناداری از نیعر شعاخصشهری د

اش اقتصادی بین مناطق و نعواحی شعهری –اجتماعی 

شاهنوشععی، ؛ 10، ص. 7930جععاودانی، باشععد )مععی

، بر این اساس سنجش کعارییی ایعن (111، ص. 7901

بعه خعدمات و  دسترسیوضعیت در زمینه سیستم نوپا 

هععای بعا توجععه بعه توزیعع  فضعایی گععروههععا فعالیعت

توانعد گعامی مهعم در راسعتای شناسعایی می، دریمدی

بهبود شعرایط  جهتو ارا ه پیشنهاداتی  ین نقاط ضعف

با توجعه بعه معوارد و حرکت به سمت پایداری باشد. 

ماکور و هدف پژوهش، سؤالات مطر  شده به شعر  

 :هستند ذیل

هعای دریمعدی شعهر نحوه پراکنش فضایی گعروه

 باشد؟به چه صورت می شهری مشهد در بین نواحی

هعای گعروه کوتاهترین فاصعله طعی شعده توسعط

قطعار سعبک  ایسعتگاه نزدیکتعرین بعهنواحی  دریمدی

 شهری در چه شرایطی قرار دارد؟

از طریعق قطعار  تردسترسی عادلانه توانچگونه می

-های شهر )به عنوان اصعلینبیمارستاسبک شهری به 

بععرای را درمععانی(  -تععرین مراکععز خععدمات بهداشععتی

؟ یورد بعه وجعود شهر نواحی های ماکور در کلگروه
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 و مبانی نظری پژوهشپیشینه  .1 .2

بععه  بععا وجععود اینکععه موضععود قابلیععت دسترسععی

در  7برای نخستین بعار، توسعط هنسعن صورت جدی

 بحعثگرفعت، توجعه بعه  مورد توجه قرار 7313سال 

درمععانی،  -قابلیععت دسترسععی بععه خععدمات بهداشععتی

گعردد، بر معی 73ای بسیار طولانی دارد و به قرن سابقه

زمانی که در ایالات متحده، فاصله تا پزشک بعه عنعوان 

یک مان  دسترسی به بهداشت و درمعان شعناخته شعد 

در ادبیعععات موجعععود،  (2، ص. 2880، 2)گاگلیعععاردو

از نابرابری در توزی  فضایی خعدمات  شواهد یشکاری

درمانی وجود دارد. از جملعه ین کعه در دو  -بهداشتی

و همکاران نشعان دادنعد کعه فاصعله  9مطالعه، فورتنی

درمعانی را  -سفر، احتمال استفاده از خدمات بهداشعتی

، 1و بعان 1، بلو0فورتنی، بوثدهند )تحت تثثیر قرار می

(. 7333، 3رنو وا 0، زانعع 1فععورتنی، رسععت ؛7331

گزارش دادند که فاصعله  (7331) و همکاران 78گودمن

ها با احتمعال کمتعر پعایرش بعرای بیشتر از بیمارستان

 و همکعاران 77شرایط اختیاری در ارتباط اسعت. یداس

 (2887) و همکععاران 72و همچنععین نععاتینگر (2888)

دریافتند که افزایش فاصله سفر بعا کعاهش اسعتفاده از 

و  79لیععو . ن در ارتبععاط اسععتخععدمات درمععان سععرطا

                                                           
1. Hansen 

2. Guagliardo 

3. Fortney 

4. Booth 

5. Blow 

6. Bunn 

7  . Rost 

8. Zhang 

9. Warren 

10. Goodman 

11  . Athas 

12  . Nattinger 

13  . Luo 

در پژوهشی، بر اسعاس ترکیعب دو معیعار  (2889) 70

و  71قابلیععت دسترسععی )شععیوه حععوزه یبریععز شععناور

ضععرایب اصععطکاک سععفر در مععدل جاذبععه( در یععک 

چارچوب دریافتند کعه قابلیعت دسترسعی فضعایی بعه 

منطقعه  ط مختلعفادرمعانی در نقع -خدمات بهداشتی

نیعز در ( 2880)  گاگلیعاردو .باشعدشیکاگو متنود معی

ای در رابطه با خعدمات درمعانی، مفعاهیم پایعه و مقاله

و  GISهعای اخیعر در معیارهای دسترسی و پیشعرفت

 دهد. تحلیل فضایی را شر  می

 (2872) 71و کاسعاس 71دلمعل، از نقطه نیر دیگر 

 -های مختلف اجتمعاعیبر این اعتقادند که برای گروه

ها از طریق حمل به فعالیت اقتصادی، قابلیت دسترسی

ای بعا الگعوی توزیع  و نقل عمومی به طعور گسعترده

شود، به طوری که به عنوان نمونعه، ها تعیین میفعالیت

-در شهر کالی، کشور کلمبیا، دسترسعی بعه بیمارسعتان

، BRTهای متمرکز در یک محدوده، توسعط سیسعتم 

اقتصعادی در  -هعای اجتمعاعیبرای بخش اعیم گروه

 .  ترین سطح خود قرار داردپایین

بعر  نیز هماننعد شعوک (2879) و همکاران 70دایاز

عمومی نامناسعب  این نکته تثکید دارند که حمل و نقل

به عنوان یک مان  اصلی بعرای دسترسعی بعه  و ناکافی

هعای خدمات بهداشتی و درمانی، به ویژه در بین گروه

به طوری که منجعر بعه پایر شناخته شده است، یسیب

گعردد. هعای معرتبط بعا سعلامتی معیفزایش نعابرابریا

هعای نویوری پیشنهاد ینها برای حل این مسئله، افزایش

های بعزر  و پیچیعده گااریکه سرمایه است جدیدی
                                                           
14. Wang 

15. floating catchment area 

16. Delmelle 

17. Casas 
18. Diaz 
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-های توسعه حمل و نقل محور در بر معیهرا در پروژ

ای در طعی مطالععه (2870) و همکاران 7. نابل گیرند

ها در قابلیعت دسترسعی ابریگرجستان دریافتند که نابر

هعای اولیعه کودکعان قابعل توجعه فضایی بعه مراقبعت

هستند. بر این اساس، ینها نیاز بعه تغییعرات اصعلی در 

درمعانی  -دهنده خعدمات بهداشعتیساختار شبکه ارا ه

 .دهندکودکان را پیشنهاد می

ای بعه رزیعابی ( در مقالعه2871و همکاران ) 2گا و

ه متخصصعین بهداشعت و قابلیت دسترسی فضعایی بع

هععای سرشععماری فرانسععه سععلامت در سععطح بلععوک

دهعد کعه بعه اند. نتایج پژوهش ینها نشعان معیپرداخته

نفعر سعاکن بخعش  788888طور متوسط بعه ازاء هعر 

دهنده خدمات بهداشتی درمانی وجود ارا ه 93،  9نورد

ای بعین شعاخص دارد. یک تجزیعه و تحلیعل مقایسعه

و نسبت پزشک بعه جمعیعت قابلیت دسترسی فضایی 

کعه شعاخص قابلیعت دسترسعی  حاکی از ایعن اسعت

دهعد در حعالی کعه فضایی توزی  بیشتری را نشان می

رویکعرد همعه »دهنده نشاننسبت پزشک به جمعیت، 

. در پایان ینها بر این مهم اشعاره دارنعد باشدمی« یا هی 

کععه شععاخص قابلیععت دسترسععی فضععایی یععک معیععار 

فته اسعت کعه حجعم خعدمات را چندبعدی و بهبود یا

نسبت به اندازه جمعیت و مجاورت ایعن خعدمات بعا 

کنعد. شعاخص محل سعکونت جمعیعت ترکیعب معی

توانعد سیاسعتگااران را بعه قابلیت دسترسی فضایی می

دهنعدگان سمت تثکید بر مناطق بحرانی نیازمند به ارا ه

درمعانی سعود دهعد و ایعن -بیشتر خدمات بهداشعتی

                                                           
1. Nobles  

2  . Gao 

3  . Nord 

هعای یتعی مبتنعی بعر سیاسعتگااری مناطق باید بعرای

 دانش، مورد توجه قرار گیرند.

ای به مقایسعه ( در مطالعه2873و همکاران ) 0کاک

رانندگی، حمل و نقل عمومی -های مختلف سفرشیوه

بعه  هبرای ارزیابی دسترسعی چنعدمنیور -رویو پیاده

 1درمعانی اولیعه در شعهر کعالگری-خدمات بهداشعتی

دهد که در ایعن شعهر، ها نشان میکانادا پرداختند. یافته

درمعانی -قابلیت دسترسی فضایی به خدمات بهداشتی

اولیه برای مردمی که به اتومبیل دسترسی دارنعد بالعاتر 

 هو به طور قابل تعوجهی بعا حمعل و نقعل چنعدمنیور

ر اسععت. بععه عقیععده ینهععا مسععئله )اتوبععوس و قطععار( 

و  نابرابری اجتماعی نشعان داده شعده در ایعن تجزیعه

هعای ععابر پیعاده تواند با بهبعود زیرسعاختتحلیل می

هعای شهر، حمل و نقعل عمعومی و سعاخت کلینیعک

 جدید در مناطقی با قابلیت دسترسی پایین حل شود. 

( طعی پژوهشعی، دریافتنعد 7932رهنما و ذبیحی )

که الگوی توزی  و تمرکز فضعایی تسعهیلات عمعومی 

ی نقاط با تمرکز اها( از نود خوشه)از جمله بیمارستان

باشد که فضعاهایی پایین است و بیانگر این واقعیت می

-با دسترسی پایین در مجاورت یکدیگر متمرکعز شعده

 اند. 

-( در پژوهشی با بهعره7932رهنما و امیرفخریان )

ای حوضعه دومرحلعه»هعای دسترسعی گیری از معدل

هعای شعهر ، وضعیت شاخص دسترسی حعوزه«شناور

ضاهای درمانی را معورد بررسعی مشهد به هر یک از ف

انطباد بین توزیع  قرار دادند. نتیجه پژوهش بیانگر عد 

فضایی جمعیت و پراکنش خدمات درمانی اسعت. بعه 

                                                           
4  . Khakh 

5  . Calgary 
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عبععارتی، نععواحی مرکععزی شععهر بهتععرین دسترسععی و 

تععرین دسترسععی بععه نععواحی پیرامععونی دارای ضعععیف

هعای بنعدی حعوزهباشعند. طبقعهخدمات درمعانی معی

شعهد از نیعر شعاخص دسترسعی بعه جمعیتی شهر م

ای تحلیعل خوشعه»درمانی با معدل -خدمات بهداشتی

دهد که در این زمینعه شعهر نیز نشان می «ایدو مرحله

بندی به دو خوشه اسعت؛ خوشعه اول مشهد قابل طبقه

 %9/2شععامل  20/9بععا میععانگین شععاخص دسترسععی 

هعای دارای شعرایط بسعیار های شعهری )حعوزهحوزه

و خوشعه دو  بعا میعانگین شعاخص  عالی دسترسعی(

کعه  ییهعاحعوزه)درصد  1/31شامل  817/8دسترسی 

در مقایسه بعا خوشعه اول وضععیت مناسعبی را نشعان 

. لاز  به ذکر است که مهمتعرین شعاخص در (دهدنمی

خصوص تفاوت خوشه اول با خوشعه دو ، شعاخص 

 هاست. دسترسی به داروخانه

هعایی کعه نیز طی بررسی (7939) رهنما و صباغی

هعای در زمینه قابلیت دسترسی فضایی سامانه اتوبعوس

تندرو  انجا  دادند، دریافتند کعه نمعرات دسترسعی بعه 

هعای هعا از طریعق سعامانه اتوبعوسهر یک از فعالیت

ای تحعت تعثثیر توزیع  فضعایی و تندرو بطور گسترده

کشش مقصد و همچنعین محرومیعت سعاکنین برخعی 

دارد و به طور خعاص بعرای نواحی از این سامانه قرار 

رسعد بعه ها سطح دسترسی بعه حعداقل معیبیمارستان

درصععد از جمعیععت شععهر از  17/18ای کععه گونععه

تر از متوسط برخوردارند کعه بیشعتر در دسترسی پایین

 شوند. طبقات کم دریمد و متوسط شهر مشاهده می

کننعد الاکر از این تصور حمایت میفود مطالعات

لیعت دسترسعی فضعایی بعر احتمعال قاب در شهرها، که

بعا  اقتصعادی -هعای مختلعف اجتمعاعیگعروه ارتباط

گعاارد و در ایعن سیستم بهداشت و درمعان تعثثیر معی

 ل عمومی، به ویژه حمعل و نقعلمیان نقش حمل و نق

کننعده، به عنوان یعک عامعل تعیعینالسیر سری  عمومی

 .حا ز اهمیت است

عتاد و ووامتل مفهوم قابلیتت دسترستی، اب .2 .1 .2

 تأثیرگذار بر آن

ترین تعریعف قابلیعت دسترسعی، چگعونگی ساده

و  7)لعای باشعدسهولت دستیابی به یک مکان معین می

قابلیعت  0و ون ایعک 9. گعرس(10، ص. 2881، 2مک

ای انعدازه»دسترسی را بدین گونه تعریف معی نمایعد: 

هعایی از حمل و نقل، گعروه -که سیستم کاربری زمین

سازد تا از طریعق یعک شعیوه الاها را قادر میافراد یا ک

هعای حمعل و نقعل بعه حمل و نقل یا ترکیبی از شیوه

)گععرس و ون ایععک، « هععا و مقصععدها برسععندفعالیععت

کند قابلیت دسترسی صعریحا  لیتمن اشاره می (. 2887

پعردازد و حمعل و نقعل معی -به رابطه کاربری زمعین

-بکار معی تعداد سفر و زمان سفر را به عنوان شاخص

و همکععاران   1بهععات .(23، ص: 2889لیععتمن، بععرد )

دارند که قابلیعت دسترسعی، درجعه سعهولت اظهار می

یک فرد برای دنبال کردن یک فعالیت از نود مطلعوب، 

در یک موقعیت مطلوب، از طریق یک شیوه مطلعوب 

، 1)بهعات، هنعدیباشعد و در یک زمعان مطلعوب معی

 (.2888 ،78و وستون 3، چن0، ممسنی1کوکلمن

                                                           
1. Lai 

2. Mak 

3. Geurs 

4. van Eck 

5. Bhat 
6. Handy 

7. Kockelman 

8. Mahmassani 

9. Chen 

10. Weston 
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میعت زمعانی، هر نود دسترسی با توجه به اینکه اه

-ای داشعته باشعد، الگعویی را در انعدازههزینه و فاصله

، ص. 7932رهنمعا و یقاجعانی، ) کنعدگیری تعیین می

(. به طور کلی، دسترسی بعه دو نعود تقسعیم شعده 00

دسترسععی یک ارچععه.  -2دسترسععی نسععبی  -7اسععت: 

امعل بعین یعک نقطعه و ، ارتباط یا تع«دسترسی نسبی»

-سایر نقاط را در یک فضای جغرافیایی توصعیف معی

، رابطه یا درجعه «دسترسی یک ارچه»کند، در حالی که 

اتصال بین یک نقطه معین و تمعامی نقعاط موجعود در 

)ووک و یعه،  دهعدیک مجموعه فضایی را شعر  معی

قابلیت دسترسی یک معیعار توزیع   (.210، ص. 2888

باشد کعه بعه منیعور ر یک نقطه میها دفضایی فعالیت

هعا بعرای غلبعه بعر توانایی یا تمایل معرد  یعا شعرکت

شود. به این معنا که قابلیعت جدایی فضایی، تعدیل می

بععه نعود خاصعی از فعالیععت در  7دسترسعی در نقطعه 

 2مستقیما  متناسب با اندازه فعالیت در منطقعه  2منطقه 

-ی فاصعلهس متناسب با عملکرد تقریبو به طور معکو

کنعد. جعدا معی 2را از منطقعه  7باشد که نقطعه ای می

، جمع  7قابلیت دسترسی کلعی بعه فرصعت در نقطعه 

 7قابلیت دسترسی به هر یک از مناطق پیرامعون نقطعه 

هععا بیشععتر و در باشععد، بنععابراین، هرچععه فرصععتمععی

 ینهعاواق  شوند، قابلیت دسترسعی بعه  7نزدیکی نقطه 

-10، ص. 7313، 7)هنسعن شوددر ین نقطه بیشتر می

، دسترسی فضایی، بر اهمیت موانع  بر این اساس (.19

-کننعده و ارا عهجغرافیایی )فاصله یا زمان( بین مصرف

، ص. 2881)لیو و وانع ،  ها تثکید دارددهنده فرصت

797  .) 

                                                           
1. Hansen 

گعردد طبق تعاریف صورت گرفته، مشعخص معی

که یک جنبه قوی مفهو  قابلیت دسترسعی ایعن اسعت 

های مربوط بعه یک معیار واحد و ساده، ویژگیکه در 

. کندکاربری زمین و سیستم حمل و نقل را ترکیب می

هرگونه تغییر در هر یک از این دو سیسعتم، منجعر بعه 

تغییر در قابلیت دسترسی هر نقطعه واقع  در محعدوده 

در  .(7087، ص. 7311، 2)دیویدسعون شودسیستم می

اری بععرای ایععن بععین، حمععل و نقععل بععه عنععوان ابععز

معورد توجعه قعرار برخورداری از مقصدهای جعااب 

کننعد ها هستند که تعیین معیموقعیت جاذبهگیرد و می

یعابی بعه مقاصدشعان مرد  از حمل و نقل برای دست

استفاده کنند. اگر موقعیعت جاذبعه نزدیعک بعه مکعانی 

تر از حمعل باشد که حمل و نقل عمومی قابل دسترس

ل ین بیشعتر اسعت کعه و نقل خصوصی است، احتمعا

. علعاوه نمایندمرد  از طریق حمل و نقل عمومی سفر 

بر این، اگر تراکم کاربری زمین بالعاتر باشعد، عملکعرد 

تعر اسعت. حمل و نقل عمومی در ین منطقه قابل دوا 

شعود کعه تشعویق بیشعتر همچنین، معمولا  پایرفته می

حمعل و نقععل عمععومی نسععبت بععه اتومبیععل و تععرویج 

تواند به حفظ محیط پایعدارتر ین متراکم میکاربری زم

. در (213، ص. 2888)ووک و یعععه،  کمعععک نمایعععد

راستای اهمیت این بعد قابلیت دسترسی، لیعتمن طعی 

، عوامل تثثیرگعاار بعر قابلیعت 2871در سال  گزارشی

دسترسی و اینکه چگونه در حال حاضر معورد توجعه 

ای گیرند و همچنعین اصعلاحات امکان عایر بعرقرار می

تر حمل و نقعل و کعاربری زمعین را ریزی جام برنامه

 7ای از ایعن عوامعل در جعدول دهد. خلاصهنشان می

 ارا ه گردیده است. 
                                                           
2  . Davidson 
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  خلاصه ای از ووامل تأثیرگذار بر قابلیت دسترسی .2جدول 
 اصلاحات ملاحظات فعلی توصیف وامل تأثیرگذار

تقاضای حمل و 

 نقل

مرد  مقدار جابجایی و دسترسی به 

 شودو کسب و کارها مشخص می

تقاضای سفرهای موتوری به خوبی 

شود، اما تقاضای غیرموتوری ارزیابی می

 اینچنین نیست. 

بررسی های جام  تر سفر، تجزیه و 

 تحلیل یماری تقاضای سفر

 جابجایی
)زمانی و مکانی(  فاصلهسرعت و 

 سفر

ارزیابی سرعت ترافیک وسایل نقلیه 

با وسایل  ی شدهموتوری و مسافت ط

 نقلیه

تر جابجایی به وسیله ارزیابی جام 

 های دیگرشیوه

گزینه های حمل 

 و نقل

های حمل و نقل کیفیت گزینه

)سرعت، یسایش، راحتی، ایمنی و 

غیره( شامل پیاده روی، دوچرخه 

 سواری، حمل و نقل عمومی و غیره

سرعت و ایمنی سفر با وسایل نقلیه 

گیرند وجه قرار میوتوری معمولا  مورد تم

بلیت دستری اما دیگر شیوه ها و عوامل قا

 شوند. اغلب نادیده گرفته می

ارزیابی چند وجهی )سرعت، 

یسایش، راحتی، ایمنی و غیره در 

مورد پیاده روی، دوچرخه سواری، 

 ترانزیت و غیره

 اطلاعات کاربران

وجود اطلاعات قابل اطمینان در 

بلیت مورد گزینه های جابجایی و قا

 دسترسی

های ها یا مکانگاهی اوقات برای شیوه

گیرد اما به خاص مورد توجه قرار می

 ندرت جام  است. 

-شیوه بهتر پیدا کردن اطلاعات می

کمک کند تا از تواند به کاربران 

های حمل و نقل حمایت سیستم

 کنند. 

 یک ارچگی
های درجه یک ارچگی روابط و شیوه

 حمل و نقل

مبیل معمولا  به خوبی وحمل و نقل ات

های شود اما روابط بین شیوهیک ارچه می

 شود.دیگر یک ارچه نمی

برنامه ریزی یک ارچه تر برای بهبود 

ری توانایی مسافران به منیور برقرا

 های سیستم ارتباط بین بخش

 توانایی کاربران نسبت به دریمد ینها قدرت خرید

 هایهای عملیاتی خودرو و کرایههزینه

-و نقل معمولا  مورد توجه قرار میحمل 

 گیرند

های کننده هزینهرزیابی دریافتا

 حمل و نقل نسبت به دریمد کاربران

های جایگزین

 جابجایی

ویل که خدمات مخابراتی و تح

 شوند.جایگزین سفرهای فیزیکی می

یزی حمل و نقل مورد رمعمولا  در برنامه

 گیرد. توجه قرار می

های دادن جایگزین مورد توجه قرار

جابجایی به عنوان بخشی از 

 های حمل و نقلسیستم

عوامل کاربری 

 زمین
 تراکم و ترکیب کاربری زمین

د ریزی کاربری زمین مورمعمولا  در برنامه

ریزی گیرد اما در برنامهتوجه قرار می

-مل و نقل کمتر مورد توجه قرار میح

 گیرد. 

کاربری زمین سنجش اینکه عوامل 

های سفر را ونه فواصل و هزینهچگ

 دهندتحت تثثیر قرار می

اتصال شبکه 

 حمل و نقل

تراکم اتصالات شبکه حمل و نقل و 

 بنابراین، صراحت سفر بین مقصدها

در نیر گرفتن ریزی حمل و نقل با برنامه

ها بر قابلیت دسترسی اثرات اتصال خیابان

 شوند. یغاز می

ها نجش اینکه اتصال خیابانس

های سفر گونه بر فواصل و هزینهچ

 گاارند. تثثیر می

مدیریت حمل و 

 نقل

و نقل اینکه چگونه مدیریت حمل 

 گاارد. بر قابلیت دسترسی تثثیر می
 توجه محدود

توجه به چگونگی تثثیر مدیرت 

 حمل و نقل بر دسترسی

 اولویت بندی
های هایی که از فعالیتاستراتژی

 نندککاریمدتر سفر طرفداری می
 توجه محدود

بندی های اولویتتوجه به استراتژی

 حمل و نقل
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 2ادامه جدول 
 اصلاحات ملاحظات فعلی توصیف وامل تأثیرگذار

عد  قابلیت 

 دسترسی
 ارزش عد  قابلیت دسترسی و انزوا

ریزی حمل و نقل معمولا  در برنامه

 گیردمورد توجه قرار نمی

شناختن دسترسی گاها  به رسمیت

 محدود

 (21: 2871)لیتمن،  :مثخا
 

 پژوهششناسی روش .1

 پژوهشروش  .2 .1

تحلیلعی  -ق حاضعر از نعود توصعیفیروش تحقی

اطلاعات معورد نیعاز پعژوهش بعا اسعتفاده از  باشد.می

ای، اسنادی و پایگاه داده جعی. یی. های کتابخانهروش

 پعژوهش،جامععه یمعاری ، گردیوری شده است. 7اس

هعای دریمعدی کلانشعهر مشعهد تمامی گروهجمعیت 

بعه . انعدناحیه شهرداری پراکنعده شعده 09است که در 

لات، رویه پژوهش به ترتیب منیور پاسخگویی به سؤا

 باشد:ذیل می

هعای شناسایی گعروههای توصیفی، به یافتهدر قالب  .7

گروه و نمعایش  1بندی ینها در قالب دریمدی، دسته

هر مشعهد نحوه پراکندگی ینها در سطح نعواحی شع

 .  پرداخته شد در قالب نقشه

تعیعین های تحلیلی نیز ابتدا اقعدا  بعه یافتهدر قالب  .2

تبعدیل مشخصعه  گزینهمرکز ثقل نواحی با استفاده از 

کوتعاهترین مسعافت در گعا  دو ،  ؛گردیعد 2به نقطه

 LRT موجود برای دسترسی به نزدیکترین ایسعتگاه

یکتعرین نزداز طریعق گزینعه بر پایه شبکه مععابر و 

 ینر  افعزاربسته  0بخش تحلیل شبکهدر  9امکانات

تعیعین سع   بعه  ؛مشخص گردیعد جی. یی. اس

                                                           
1. Geography Information System (GIS) 

2. Feature to Point 

3. New Closet Facility 

4. network analyst 

هععای دریمععدی از نیععر فاصععله تععا وضعععیت گععروه

و نمععایش ین در قالععب  LRTنزدیکتععرین ایسععتگاه 

قابلیعت دسترسععی در نهایعت، .پرداختعه شععد نقشعه

هعا نبه بیمارستا های دریمدیو گروه فضایی نواحی

شعهری از طریعق  استفاده از سیستم قطعار سعبکبا 

 :مورد ارزیابی قرار گرفت مدل درجه کشش هنسن

 
 ijd، اسعت  jکشعش مقصعد    Sj در این فرمعول: 

)در باشعد معی  jو  iزمان سفر یا فاصله بین موقعیعت 

معد نیعر مرکز نواحی بعه یکعدیگر  اینجا فاصله مکانی

اهمیعت  است کعه یک پارامتر تباهی فاصله β، ( است

در نیعر  2)معمولعا  مععادل  کنعدفاصله را کنتعرل معی

باشعد. طبعق تعداد کل مقصدها می nو  شود(گرفته می

فرمول، پتانسیل تعامل بین دو مکعان رابطعه مثبعت بعا 

میزان جاذبیت مکان و رابطه منفی با مقاومعت ظعاهری 

سفر بین ینها دارد. مدل هنسن، مزیتی بیش از ارزیعابی 

دهعد زیعرا نزدیکترین امکانات را ارا ه میه زمان سفر ب

راد بعه نزدیکتعرین امکانعات بر این فرض نیست که اف

هعا را معورد کنند، بلکه توزیع  کامعل فعالیعتسفر می

-دهد و به سنجش درجه کشش فعالیتتوجه قرار می

پردازد کعه خعدمات بیشعتری را ارا عه داده و هایی می

دلمعل نمعود )مرد  را از نقاط دورتری جاب خواهند 

   .(93، ص. 2872و کاساس، 
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 پژوهشمتغیرهای  .1 .1

ها و بعا توجعه بعه در راستای پاسخگویی به سؤال

های بکار گرفته شده در پژوهش حاضر، مدل و روش

متوسعط دریمعد سعرانه جمعیعت متغیرها عبارتنعد از:  

تعرین ایسعتگاه مرکز نواحی بعه نزدیعکفاصله نواحی؛ 

LRTی بعه یکعدیگر بعا اسعتفاده از فاصله مرکز نواح ؛

های موجعود در و مجمود تعداد تخت LRT7سیستم 

)دو معورد  های واق  در هر یعک از نعواحیبیمارستان

معورد  در مدل هنسن Sjو  ijdیخر به ترتیب به عنوان 

 .  (اندتوجه قرار گرفته

 قلمرو جغرافیایی پژوهش .3 .1

محدوده مورد مطالعه در ایعن پعژوهش، کلانشعهر 

مشهد، دومین شهر و بزرگترین کلانشهر ماهبی ایعران 

-معی 7931در سعال  نفر  9811113جمعیتی معادل با 

ریزی و نیعارت راهبعردی مرکعز )معاونت برنامهباشد 

 988حعدود  وسعت این کلانشعهر . (7931یمار ایران، 

ناحیه شعهری  09منطقه و  79کیلومتر مرب  و در قالب 

همچنین این شعهر  (. 10، ص. 7930جاودانی، ) است

میلیون نفعر از زا عران و گردشعگران  21سالانه پایرای 

اداره کل میعراث فرهنگعی، باشد )داخلی و خارجی می

(. 7931صنای  دستی و گردشگرای خراسان رضعوی، 

سفر روزانه انجعا   1310727در کلانشهر مشهد بالغ بر 

اد الگوهعای و در انجعا  ایعن سعفرها، از انعوگیعرد می

                                                           
نسبت به باید اشاره نمود که برای محاسبه فواصل نواحی  .7

 Arcیکدیگر توسط سیستم قطار سبک شهری، ابتدا در محیط 

GIs لایه کوتاهترین فواصل مرکز نواحی تا نزدیکترین ایستگاه ،

یک ارچه شد و محاسبه فواصل بر اساس  LRTبا لایه مسیرهای 

شبکه جدید که در بخش تحلیل شبکه نر  افزار جی. یی. اس 

ر نهایت یک ماتری  هوشمند گردیده بود، انجا  گرفت و د

 از فواصل نواحی حاصل گردید. 09×09

گردد که مهمترین ینها عبارتنعد و نقل استفاده میحمل 

-33/02) ونقل خصوصی مبتنی بر خودرو( حمل7از: 

و  %32/21 -( حمععل و نقععل عمععومی )اتوبععوس2؛ (%

( حمعععل و نقعععل غیرموتعععوری 9(؛ و 91/72 -ریعععل

، از مجمود سفرهای انجعا  شعده(. %11/9-)دوچرخه

 و گیعردمعیبا هدف کار و تحصیل صعورت  12/01%

درصد با سایر اهداف شخصی از جملعه  20/12حدود 

 شعودانجعا  معیدرمعانی -مراجعه به مراکعز بهداشعتی

ونقعل ریزی سازمان و حمل)معاونت مطالعات و برنامه

(. 70-71، ص. 7931و ترافیععک شععهرداری مشععهد، 

شعهری ونقعل درونبررسی یثار زیست محیطی حمعل

هعای هدهعد کعه در میعان انعواد گزینعمعی مشهد نشان

موتوری، کمترین سرانه جاپعای اکولوژیعک  ونقلحمل

مترمرب  به قطار شعهری و بیشعترین ین بعه  8821/8با 

مترمرب ( و اتومبیل شخصعی و  0/2ترتیب به اتوبوس )

مترمربع ( اختصعاص دارد. مجمعود  2وانت )هر یک 

هعا بعالغ بعر سرانه کربن یزاد شعده از مجمعود گزینعه

888289800/8 𝑡𝑜𝑛𝑠 𝐶𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛 BTU باشععد. از مععی

تعوان ونقعل معیمقایسه سرانه جاپای اکولوژیک حمعل

-دریافت زمانی که یک مسافر سوار بر تاکسعی، مینعی

بععععوس، اتوبععععوس، خودروشخصععععی، وانععععت و 

، 297، 710شود، به ترتیعب، حعدود موتورسیکلت می

-استفاده معی LRTبرابر فردی که از  717و  113، 322

شعود. منعاب  زیسعت محیطعی معی کند، باعث تخریب

                                                           
ونقل ریلی ذکر این نکته ضروری است که سهم در زمینه حمل 2.

 2و بخشی از خط  7این شیوه جایجایی مربوط به خط  91/7%

برداری از تمامی خطوط، این سیستم از شود و در صورت بهرهمی

انجا  سفرهای  ظرفیت بالقوه قابل توجهی جهت جاب مسافر و

 روزانه برخوردار است.
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همچنین باید بیان نمعود کعه کعل جاپعای اکولوژیعک 

 72130271شعهری مشعهد بعالغ بعر ل درونونقحمل

-باشد که بیشترین ین به ترتیب به اتومبیعلمترمرب  می

 %12/78-مترمربععع (، اتوبعععوس 3190998) 10/11%

 111018) %31/1-مترمربععع ( و تاکسعععی 7901018)

شود و کمترین ین نیعز متعلعق بعه مترمرب ( مربوط می

LRT – 882/8% (990  ،مترمربععع ( اسعععت )صعععباغی

 (.  971، ص. 7931

 بررسی رابطه بین متغیرهعای پعژوهش،در راستای 

هعای ریلعی )بعه ویعژه در زمینعه نیر به مزایای شعبکه

السعیر بعودن و اثعرات نعاچیز منفعی بعر محعیط سری 

های موجود و ویژه بر روی زیرساختتمرکز  زیست(

و همچنعین  (LRTۀ قطار سبک شهری )بینی شدپیش

به عنعوان لی شهر های واق  در محدوده داخبیمارستان

-معییکی از مهمترین مراکز فعالیت و خدمات شهری 

و وضععیت  LRTمشخصات خطوط  ،7باشد. جدول 

دهعد. همعانطور کعه برداری از ینهعا را نشعان معیبهره

شود، عملیات اجرایی مسیر یک بعه طعول ه میمشاهد

بعرداری قعرار کیلومتر خاتمه یافته و معورد بهعره 1/29

کیلعومتر در دسعت  1/70به طول  2گرفته است. مسیر 

کیلعومتر از  0و فعاز اول ین بعه طعول  باشعداجرا معی

انتهای بلوار طبرسی تا میدان شهدا کشیده شعده اسعت 

بعرداری قعرار هعرهمعورد ب 7931که از اسعفندماه سعال 

 باشند. نیز در دست مطالعه می 0و  9خطوط گرفت. 
 

 های خطوط قطار شهری مشهدویژگی .1جدول 

نام 

 خط

 تعداد ایستگاه طول خط )کیلومتر( وضعیت خط وضعیت مصوبه

شورای والی 

 ترافیک استان

والی شورای

ترافیک شهرهای 

 کشور

دردست 

 مطالعه

دردست 

 اجرا

دردست 

 ریبهره بردا
 همسطح

ومیق و 

نیمه 

 ومیق

 کل ومیق همسطح کل

 20 79 77 1/29 1/77 72 عملیات اجرایی خاتمه یافته است * * 7خط

 79 79 ---- 1/70 70 1/8 (7*)فاز  * * * * 2خط

 22 22 ---- 1/20 1/20 ---- ---- * * * * 9خط

 70 70 ---- 70 70 ---- ---- ---- * * * 0خط

 (7931، و حومه ری مشهدشرکت قطار شه: )مثخا
 

هعای شعهر مشعهد نیعز بایعد در رابطه با بیمارستان

مهمتععرین کععاربری « هععابیمارسععتان» اشععاره نمععود کععه

باشعند کعه وجودشعان در سعطح بهداشتی درمانی معی

 در (.733: 7901)ذبیحععی،  نمایععدضععروری مععیشععهر 

بیمارسعتان شناسعایی  91محدوده داخلی شهر مشعهد 

مجاورت هسته مرکزی شهر واقع   بیشتر درگردید که 

اند و بطور قابل توجهی در نواحی شرد، جنعوب شده

-و یا مععدود معی شرد، جنوب و غرب غایب هستند

هعای قطعار سعبک ت، توزی  زیرسعاخ7. شکل باشند

 دهد. ها را نشان میشهری و بیمارستان
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 ها در سطح شهر مشهدبیمارستانو  LRT توزیع مسیرهای .2شکل

 

 ی تحقیقهایافته .3

 های درآمدی شهر مشهدمعرفی گروه .2 .3

 79شعهر مشعهد  شعامل  همانطور که اشعاره شعد،

-شود و از جمله ویژگعیناحیه شهری می 09منطقه و 

های جمعیت منعاطق و نعواحی ین، نعاهمگنی ینهعا از 

اقتصعادی اسعت. لعاا، در  -های اجتماعینیر شاخص

مشعهد در قالعب  های دریمدی شهراین پژوهش گروه

-طبقه از دریمد بسیار کم تا دریمد بسعیار بالعا دسعته 1

، نحعوه پراکنعدگی 9و جعدول  7اند. شکل بندی شده

های ماکور را در سطح نواحی و همچنین سعهم گروه

جمعیت هر گروه دریمعدی از کعل جمعیعت شعهر را 

 دهند. نشان می

 

 
 های درآمدی در سطح شهر مشهدتوزیع گروه .1شکل 
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درصعد کعل جمعیعت  18بطور کلی، نزدیعک بعه 

های دریمعدی بسعیار کعم تعا کلانشهر مشهد، در گروه

های شرقی شهر در برگیرنعده بخشمتوسط قرار دارند. 

و بخعش هعای مرکعزی و غربعی  کم دریمد هایگروه

برخعوردار از متوسعط و  های دریمدیگروهشهر شامل 

طور همعان(. 9و جعدول  2شوند )شعکل می دریمد بالا

شعود، بیشعترین جمعیعت مشعاهده معیدر جدول  که

باشعد کعه حعدود گروه دریمدی متوسط میمربوط به 

کل جمعیعت شعهر مشعهد را در بعر  از درصد 03/21

گروه دریمعدی بسعیار گیرد و کمترین ین مربوط به می

کعل جمعیعت  از درصعد 01/77است که شعامل  زیاد

 .7شودشهر می
 

های درآمدی شهر جمعیت و درصد گروه .3جدول 

 (2309مشهد )

 درصد جمعیت های درآمدیگروه

 92/20 111381 دریمد بسیار کم

 7/79 910919 دریمد کم

 03/21 111931 دریمد متوسط

 19/29 111011 دریمد زیاد

 01/77 973818 دریمد بسیار زیاد

 788 2109172 جم 

ریزی و نیارت ؛ معاونت برنامه7900)یوسفی، : مثخا

 (7938بردی مرکز یمار ایران، راه
 

ن فاصله مرکز ثقتل نتواحی تتا کوتاهتری .1 .3

 LRT هایسیستم

ن فاصعله مرکعز ثقعل نعواحی تعا تریارزیابی کوتاه

، بععر حسععب فاصععله مکععانی )بععه LRTهععای سیسععتم

                                                           
های دریمدی، از داده های بندی جمعیت گروهبه منیور طبقه . 7

سرشماری نفوس و مسکن بلوک های یماری شهر مشهد در سال 

 استفاده شده است. 7938

با فرض اینکه شهروندان یزادند کعه از هعر ( و کیلومتر

ت جهعمکمل نود حمل و نقل موتوری و غیرموتوری 

، رساندن خود به نزدیکتعرین ایسعتگاه اسعتفاده نماینعد

محاسبه شده است. این ارزیابی گامی اولیعه و مهعم در 

راسععتای سععنجش مسععافت طععی شععده بععا اسععتفاده از 

به دیگر مناطق و در نتیجه دسعتیابی  LRTهای سیستم

هعای صعورت گرفتعه بررسیباشد. ها میبه بیمارستان

ناحیه شعهر مشعهد، تنهعا  09دهند که در بین نشان می

واقع  در محعدوده شعمال،  درصعد( 10/21) ناحیه 77

جنوب، شرد، شمال غعرب و جنعوب شعرد، فاصعله 

زیاد و بسیار زیادی تا نزدیکترین ایستگاه دارنعد. بعاقی 

رکعزی، بخعش اعیعم نیمعه محعدوده م در نواحی کعه

هایی از شمال، شعرد و جنعوب شعهر غربی و قسمت

ه متوسعط تعا بسعیار نزدیعک بعه اند، از فاصلواق  شده

 (.9اولین ایستگاه برخوردارند )شکل 
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 )بر حسب کیلومتر( ترین فاصله مرکز نواحی مشهد به سیستم قطار سبک شهرینزدیک .3شکل 

 

بعه ، که به موضود نگریسته شعود ای دیگراز زاویه

درصد از مجمود جمعیعت شعهر در  31/10طور کلی 

-از ایسعتگاه متعر( 8-188) فاصله بسیار کم تا متوسط

بیشتر دربرگیرنعده به ترتیب  قرار دارند که  LRTهای 

درصعد جمعیعت  08)بعیش از  دریمدی متوسط گروه

گعروه  و این گروه در فواصل کوتعاه و بسعیار کوتعاه(

درصعد جمعیعت ایعن  11کم )بیش از بسیار  دریمدی

همچنععین، از  باشععند.مععی گععروه در فاصععله متوسععط(

و  در فاصله زیعاد درصد 89/97هر مجمود جمعیت ش

-از نزدیکترین ایسعتگاه متر( 187 -+ 088) بسیار زیاد

 گعروه شعوند کعه بیشعتر مشعمولواق  می LRTهای 

در  درصد جمعیت این گروه 02/98)دریمدی متوسط 

 درصععد 00/98گععروه دریمععدی کععم )فاصععله زیععاد( و 

 .گردنعدمعی( در فاصله بسیار زیعاد جمعیت این گروه

هععای دریمععدی از فاصععله تععا ، سععهم گععروه9ل جععدو

 .  دهدرا نشان می LRTنزدیکترین ایستگاه 
 

 های درآمدی از سیستم قطار سبک شهریفاصله گروهوضعیت . 4جدول 

گروه 

 درآمدی

 کمبسیار  فاصله

 متر( 199-9)

 کمفاصله 

 متر( 499-192)

 متوسط فاصله

 متر( 099-492)

 زیادفاصله 

 متر( 099-092)

 زیادبسیار فاصله 

 متر( 099)بیش از 

 درصد جمعیت درصد جمعیت درصد جمعیت درصد جمعیت درصد جمعیت

 03/23 07802 20/21 703128 30/11 090119 8 8 2 1117 بسیارکم

 00/98 02190 22/73 779370 91/1 11172 2/1 93981 1/70 18380 کم

 77/0 27313 02/98 708208 82/1 93919 37/00 918733 03/08 719111 متوسط

 11/97 01108 72/21 700010 31/70 700110 11/29 710902 00/21 31009 زیاد

 8 8 8 8 10/72 33931 92/22 710311 91/79 18180 بسیارزیاد

 788 217791 788 132102 788 109181 788 111019 788 913291 جمع
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 هابه بیمارستان LRTسترسی قابلیت د .3 .3

قابلیت دسترسی فضایی نواحی بعه سنجش  جهت

از طریعق سیسعتم قطعار سعبک شعهری،  هعابیمارستان

طبقه، از دسترسی بسیار پایین تعا  1سطو  دسترسی به 

همعانطور کعه در بندی شدند. دسترسی بسیار بالا دسته

نشان داده شده است، دسترسی متوسط به بالعا  0شکل 

از توان در پیرامون هسته مرکعزی شعهر، بخشعی را می

محعدوده غربععی و چنعد ناحیععه مععدود در دو بخععش 

 09به طور کلی از بعین شمال و جنوب مشاهده نمود. 

از  درصعععد( 29/98) ناحیعععه 79ناحیعععه شعععهرداری، 

جعایی کعه  -بالا برخوردارند تا بسیاردسترسی متوسط 

ها )اکثعرا  بعا و تمرکز بیمارستان LRTدر ین مسیرهای 

نعار هعم مشعاهده درجه کشش بالا( تا حد ممکن در ک

و مسععافت کمتععری بععرای دسععتیابی بععه  شععوندمععی

تعر از حعد . دسترسعی پعایینشودها طی میبیمارستان

دیگعر مشعاهده  درصعد( 11/13) ناحیه 98متوسط در 

شوند که در برگیرنده نواحی حاشیه شعمال شعرقی می

تا جنوب شرقی، بخش قابعل تعوجهی از نیمعه غربعی 

 باشد. کزی میشهر و چند ناحیه در محدوده مر

 

 
 )بر حسب تعداد تخت( دسترسی سیستم قطار سبک شهری مشهد به بیمارستان ها .4شکل 

 

هعای ارزیابی نمعرات دسترسعی بعر اسعاس گعروه

 91/22تنهعا  به طور کلی دهد کهدریمدی نیز نشان می

دسترستی متوستط تتا از  شهردرصد از کل جمعیت 

 یرنعده گعروهبرخوردارنعد کعه بیشعتر دربرگ بسیار بالا

سعطح دسترسعی  در درصعد 17/93) دریمدی متوسط

 و درصعد در سعطح دسترسعی بالعا( 70/10 متوسط و

درصد جمعیت ایعن  01/08)بسیار زیاد گروه دریمدی 

بخش قابل . هستنددر سطح دسترسی بسیار بالا(  گروه

سعطح  درصعد( در 11/11توجهی از جمعیعت شعهر )

باشعد ها میمارستانبه بی بسیار پایین پایین و دسترسی

درصعد  18/08که بیشتر مشمول گروه دریمدی زیعاد )

گعروه در سطح دسترسعی پعایین( و جمعیت این گروه
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 جمعیت ایعن گعروه درصد 19/99دریمدی بسیار کم )

ور کلی، به طگردد. می( در سطح دسترسی بسیار پایین

تواند حاصعل ععد  می هاوضعیت دسترسی این گروه

اصعل نزدیعک و بسعیار نزدیعک بعه برخورداری از فو

هعای ، طعی مسعافتسیستم های قطار سعبک شعهری

و محعرو  بعودن یعا کمبعود  هعاطولانی تعا بیمارسعتان

هعا )بعه عبعارتی درمانی بیمارسعتان -خدمات بهداشتی

   .ها( باشددرجه کشش پایین بیمارستان
 

 ها رستانهای درآمدی از سطوح مختلف دسترسی به بیماسهم جمعیت گروه .5جدول 
گروه 

 درآمدی

 دسترسی بسیار بالا دسترسی بالا دسترسی متوسط دسترسی پایین دسترسی بسیار پایین

 درصد جمعیت درصد جمعیت درصد جمعیت درصد جمعیت درصد جمعیت

 8 8 80/2 1911 8 8 8 8 19/99 117107 بسیارکم

 8 8 8 8 08/21 13230 93/91 11172 91/77 221919 کم

 8 8 70/10 281071 17/93 771298 37/22 91991 21/28 081870 متوسط

 10/73 72979 10/73 12811 8 8 18/08 10103 07/21 120390 زیاد

 01/08 18180 8 8 13/99 33931 8 8 00/0 710311 بسیارزیاد

 788 19827 788 219203 788 231329 788 710131 788 2882029 جمع

 

 گیری و پیشنهادهانتیجه .4

منعاطق شعهری، امروزه یکی از موضعوعات مهعم 

به عنوان توانعایی دسعتیابی موضود دسترسی است که 

هعا و خعدمات در یعک معدت زمعان به انواد فعالیعت

شعود و بعر عمومیعت دو بخعش معقول تعریعف معی

الگوی کاربری زمین و عملکرد سیستم حمعل و نقعل 

ل و اشاره دارد. در بین انواد حمل و نقل شهری، حمع

برای داشتن عملکردی بهتعر بایعد امکعان ل عمومی نق

هعای اصعلی را بعرای دسترسی به خعدمات و فعالیعت

تمامی اقشار جامعه فراهم نمایعد. از سعویی دیگعر، از 

هعای مهعم شعهری خعدمات جمله خدمات و کاربری

دسترسی به حمل و نقعل  که است« درمانی -بهداشتی»

. بعر گعرددمحسوب معی ینیک نیاز برای دسترسی به 

شهر مشهد بعا جمعیتعی این اساس و با توجه به اینکه 

منطقعه و  79و برخعورداری از  میلیون نفعر 1/2حدود 

ناحیععه شععهری دارای تفععاوت معنععاداری از نیععر  09

اقتصععادی بععین منععاطق و  –هععای اجتمععاعی شععاخص

ایعن پعژوهش بعه بررسعی  باشداش مینواحی شهری

هععای قطععار سععبک شععهری مشععهد در سیسععتمنقععش 

هعای ها در بین نعواحی و گعروهدسترسی به بیمارستان

 دریمدی پرداخته است. 

هعای دریمعدی نشعان نحوه پراکنش فضایی گعروه

-دهد که بخش های شرقی شهر در برگیرنده گعروهمی

هعای مرکعزی و غربعی شعهر های کم دریمد و بخعش

هععای دریمععدی متوسععط و برخععوردار از شععامل گععروه

ایعن میعان بیشعترین جمعیعت . در باشنددریمد بالا می

درصد از کل  03/21مربوط به گروه دریمدی متوسط )

و کمتعرین ین متعلعق بعه گعروه  اسعتجمعیت شهر( 

 .باشعدمیدرصد جمعیت(  01/77دریمدی بسیار زیاد )

از مجمعود جمعیعت  های صورت گرفته،طبق بررسی

درصد در فاصله بسیار کم تعا متوسعط از  31/10شهر، 

قرار دارنعد کعه بعه ترتیعب بیشعتر   LRTهای ایستگاه
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دریمعدی  هعایگعروهبخشعی از جمعیعت دربرگیرنده 

دیگعر درصعد  89/97 و باشعندمتوسط و بسیار کم می

هعای در فاصله زیاد و بسیار زیاد از نزدیکترین ایستگاه

LRT بخشعی از  شعوند کعه بیشعتر مشعمولواق  معی

   .گردندمی و کمدریمدی متوسط  هایگروه جمعیت

ها در زمینه وضععیت دسترسعی نعواحی و بررسی

هعا از طریعق سیسعتم بیمارسعتان به های دریمدیگروه

بعه طعور کلعی که  بیانگر این استقطار سبک شهری 

درصد از کل جمعیعت شعهر از دسترسعی  91/22تنها 

متوسط تا بسیار بالا برخوردارند که بیشعتر دربرگیرنعده 

 01/08اد )دریمععدی متوسععط و بسععیار زیعع هععایگععروه

در سعطح دسترسعی بسعیار  درصد جمعیت این گروه

بالا( هسعتند. بخعش قابعل تعوجهی از جمعیعت شعهر 

درصععد( در سععطح دسترسععی پععایین و بسععیار  11/11)

-باشد که بیشتر مشمول گعروهها میپایین به بیمارستان

گردد. به طور کلعی، های دریمدی زیاد و بسیار کم می

می تواند حاصعل ععد  ها وضعیت دسترسی این گروه

برخورداری از فواصعل نزدیعک و بسعیار نزدیعک بعه 

هعای سیستم های قطار سعبک شعهری، طعی مسعافت

هعا و محعرو  بعودن یعا کمبعود طولانی تعا بیمارسعتان

درمانی بیمارستان هعا )بعه عبعارتی  -خدمات بهداشتی

 ها( باشد. درجه کشش پایین بیمارستان

کعارییی د دهنعده ععاین موضعود نشعان در واق ،

شعده، بینعیموجعود و پعیش سیستم قطار سبک شهری

بعه  جهت تعدارک قابلیعت دسترسعی فضعایی عادلانعه

 -هداشعتیها به عنعوان مهمتعرین خعدمات ببیمارستان

-هعای دریمعدی جامععه معیبرای تمامی گروه درمانی

باشد. به طوری که می توان شعاهد ایعن ععد  تععادل 

هعای از گروهفضایی دسترسی در بین جمعیت هریک 

لاز  به ذکر است کعه نتعایج پعژوهش  .دریمدی نیز بود

های صورت گرفتعه توسعط بر پژوهشحاضر، تثییدی 

(، دایععاز و 2872(، دلمععل و کاسععاس )2881شععوک )

که  است (7939و رهنما و صباغی ) (2879)همکاران 

هعای مختلعف بر این مهم تثکید دارند که بعرای گعروه

هعا دسترسی به بیمارسعتان اقتصادی، قابلیت-اجتماعی

از طریق حمل و نقعل عمعومی از یعک سعو بعه طعور 

شعود ها تعیین معیاین فعالیت  گسترده با الگوی توزی

نیز وابستگی زیادی به الگوی توسععه  و از سوی دیگر

حمععل و نقععل عمععومی دارد، بععه طععوری کععه شععبکه 

نامناسب و ناکافی بودن این دو مهم را از موان  اصعلی 

پعایر های یسیبسترسی، به ویژه در بین گروهدر امر د

و بعا توجعه بعه اینکعه بر ایعن اسعاس  دانند.جامعه می

ترانزیت انبوه ریلی به عنوان یک شیوه مهعم جابجعایی 

با کمترین میعزان جاپعای و مقرون به صرفه السیر  یسر

-درون لهای حمل و نقعکولوژیک در بین انواد گزینها

تلعاش در راسعتای د، شعومحسوب معیشهری مشهد 

 به ویعژه از منیعر قابلیعت دسترسعی ینبهبود عملکرد 

هعای دریمعدی مختلعف بعه تعر گعروهعادلانعه فضایی

درمانی امر ضروری اسعت. در ایعن -خدمات بهداشتی

 گردد. راستا، پیشنهاداتی به شر  ذیل ارا ه می

 بعرای ین دسعته سیستم قطار سبک شهری  فاصله تا

فاصله زیعادی از که  یمدیهای درو گروه از نواحی

انعدازی راهبینعی و پیشباید از طریق  سیستم دارند،

گسعترش  مسیر فعلی( 0)علاوه بر  مسیرهای جدید

-ارسعتانمبیتا برای ساکنین ینها ارتباط بعا  داده شود

 .گرددفراهم تری به طور عادلانهدرون شهر های 
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 پایین نیعز در صعورت با درجه کشش  هاییبیمارستا

بععر ظرفیععت خععود افععزوده و همچنععین بععه امکععان 

 انتقال داده شوند.  LRT گانه 0 مجاورت مسیرهای

  هعایی بعه منیعور احعداث درصورت وجود طعر

های جدید، در زمینه مکانیابی ینها، توجعه بیمارستان

و فعاز اول  7)خعط موجود  هایویژه به زیرساخت

)فعاز  قطار سعبک شعهری بینی شدهو پیش( 2خط 

 مباول گردد.  (0و خط  9 ، خط2دو  خط 

 کتابنامه

سیمای میراث گزارش  .(7931) .خراسان رضویاستان میراث فرهنگی، صنای  دستی و گردشگری  اداره کل .7

میراث فرهنگی، صنای  دستی و گردشگری  . مشهد: اداره کلفرهنگی، صنای  دستی و گردشگری خراسان رضوی

 خراسان رضویاستان 

 . مشهد: پژوهشکده جهاد دانشگاهی مشهد.طر  مطالعات دسترسی(. 7901امیرفخریان،  . ) .2

(. محله و حمل و نقل عمومی؛ کارییی سیستم حمل و نقل 7937پور احمد، ا.، حاجی شریفی، ی.،  و کیانفر، ک. ) .9

 .03-31(، 0)70، مجله منیردر محلات مدا ن و هفت حوض تهران. 

، مشهد: معاونت برنامه ریزی و توسعه شهرداری مشهد 7939مشهد یمارنامه شهر (. 7930نژاد،  . )جاودانی ایرانی .0

 با نیارت مدیریت یمار، تحلیل و ارزیابی عملکرد. 

(. سنجش عدالت فضایی یک ارچه خدمات عمومی شهری براساس توزی  7938داداش پور، ه.، و رستمی،  ف. ) .1

 .7-22(، 78) 9، ای شهری و منطقه ایمطالعات و پژوهش هجمعیت، قابلیت دسترسی و کارایی در شهر یاسوج. 

، مشهد: 7937نهمین یمارنامه حمل و نقل شهر مشهد پاییز(. 7932دفتر مطالعات و برنامه ریزی حمل و نقل ) .1

 سازمان حمل و نقل و ترافیک شهر مشهد.

نقل (، سنجش ظرفیت توسعه در امتداد کریدورهای حمل و 7939رهنما،  .  .، و صباغی یبکوه، ش. ) اسفند  .1

عمومی، الگویی نو در ساماندهی کلانشهرها )مطالعه موردی، کریدورهای قطار شهری مشهد(. تهران: همایش 

 تمرکززدایی و ساماندهی پایتخت.

، مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای(. تحلیل شاخص دسترسی در کلانشهر مشهد. 7932رهنما،  . ر.، و یقاجانی،  . ) .0

28 (77 ،)10-09 . 

(. تحلیل توزی  تسهیلات عمومی شهری در راستای عدالت فضایی با مدل 7938ر.، و ذبیحی، ج. ) رهنما،  . .3

 . 1-21(، 3)29، فصلنامه جغرافیا و توسعهیک ارچه دسترسی در مشهد، 

( BRT(. ارزیابی سیستم حمل ونقل عمومی )7938زیاری، ک.، منوچهری، ا.، محمدپور، ص.، و ابراهیم پور، ا. ) .78
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