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شتر ینه بین زمیست بلکه آنچه در ایبهتر ن یرسانبر خدمات یلیدل یش تعداد مراکز خدماتیزاتنها اف يشهر یرساندر خدمات

در شهر هستند که  یو مهم خدمات یاتیها از جمله مراکز حمارستانیب. ن مراکز استینه ایع بهیت است، توزیحائز اهم

و  یعدالت اجتماع یعنیتوسعه  یه اهداف اساسل بیها در ننه کمتر به آنیع، و به موقع و با صرف زمان و هزیسر یدسترس

ها را ها و ارتباط آنمارستانیب یو مکان ییع فضایتوز ین مطالعه، چگونگیدر ا. باشد می يادیت زیاهم يتوسعه عادالنه دارا

گانه شهر مشهد  13ن امکانات در سطح مناطق یمناطق محروم به ا ین دسترسیو همچن یافتگیت و سطح توسعهیبا جمع

 يدارد و برا ياست که جنبه کاربرد یدانیو م یلیتحل - یفیقات توصیق ازجمله تحقین تحقیا. قرار گرفته است یمورد بررس

 یرابطه منطق که دهد یمق نشان یج تحقینتا .تاستفاده شده اس يآمار يهاروش و GIS یلیتحل ياز ابزارها ها دادهل یتحل

ت شهر یجمع یموجود در مشهد هماهنگ با پراکندگ هاي بیمارستانود ندارد و ها وجمارستانیت و تراکم بین تراکم جمعیب

ها شده مارستانیعملکرد ب یشهر مشهد باعث همپوشان يدر محدوده مرکز ها بیمارستانن تمرکز یهمچن. اند نشدهاحداث 

را  یمارستانین سهم بیشتریب .ندارند یا بهره چندانیو  محرومند یمارستانیاز خدمات ب یرامونیپ ینواح که حالیاست در 

، به خود باشند یممارستان یکه فاقد به ازده و دوازدیرا مناطق شش و  یمارستانین سهم بیو کمتر یکو مناطق هشت 

   .اند دادهاختصاص 

 ؛وجود ندارد یمارستانیب يهامناطق و فاکتور یتیجمع يهان فاکتوریب يدار یمعن یکه همبستگ دهد میق نشان یج تحقینتا

 .م وجود داردیو مستق يرابطه قو یبه مراکز درمان یمناطق و دسترس یافتگین سطح توسعهیب ،بر خالف آن و
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جهان  يشهر يهاجمعت نیتر بزرگ يمسائل دشوار برا ها متمرکز برشهر يداریپا یفعل يها بحث شتریب که یحالدر 

ع یرشد سر. کوچک هستند يشهر يهاکردن از سکونتگاه يدرصدد دور يهراز همه ساکنان ش یمیاست، بخش عظ

 یه کافیخدمات پا کردن فراهمشتر شهرها جهت یب ییر تواناب يتوسعه به طور جد حال در يدر تمام کشورها يشهر

مناسب خدمات  یفیو ک یعدم توسعه کم لیبه دل جهیر نتد. )64، 2006کوهن، (است گرفته یشیپشهروندان  يبرا

 .نموده است را با مشکل مواجه  ينه از خدمات شهریاستفاده به نا عادالنه آن، یع فضائین توزیو همچن يشهر

خدمات است  ییت و نارساع خدماینظام توز يزیداشته، درهم ر یپ درآلود شهرها که رشد شتاب ين اثریترعمده       

آن،  یمکان_ییع فضایتوز یو چگونگ يشهر یاراض يکاربر. خورد یمان به چشم ریا يدر تمام شهرها یکل طوره که ب

از  يمتعادل خدمات شهر ییع فضایتوز. است يشهر ينه از فضاهایکارکردها به منظور استفاده به نیتر مهماز  یکی

ع عادالنه امکانات به عنوان راهبرد یله مهم در توزمسئ. رودیدرشهر به شمار م یعدالت اجتماع يهان نشانهیترمهم

نظام ). 168: 1390گران، یا و دیحکمت ن( است يشهر ین نواحیها بییع خدمات و توانایتوز ی، چگونگیعدالت اجتماع

ن ییکه پا یهنگام. در شهرها بدل شده است یاجتماع يهايد نابرابریتشد يهااز عرصه یکی ، امروزه بهیاراض يکاربر

ب شود، به عقب یترک یبخش دولت يکمتر به کاال و خدمات ارائه شده، از سو یاز دسترس یبودن درآمد، با فقر ناش

ن اهداف دولت، یتریاز اساس یکیز ین یوم قانون اساسدر اصل س). 72: 1380ن زاده، یحس( انجامد یم ینواح یماندگ

، در يشهر يایجغرافدگاه یاز د. استوار است عدالت هیپا بر سالما ادیبنگر، ید یگرانه است و از طرفجاد امکانات دادیا

 يجهینت).  12، 1365، ییشکو( . دیان آیبه م ییو فضا یمکان يها ينابرابرکه بحث  شود یمدار مطرح یتوسعه پا ییجا

نندگان مصرف ک یاست که مطابق آن تمام یتیوضع ییعدالت فضا. برسد یید به عدالت فضایبا ییفضا يزیربرنامه

). 22: 1388، يدیسع( داشته باشند یبرابر به امکانات و خدمات دسترس ينحو به وک اندازه یخود به  يازهایرفع ن يبرا

خدمات ( از بشرین نیتریاتیبه ح یحقوق افراد از امکانات و خدمات و دسترس يت موضوع برابرین، به جهت اهمیبنابرا

در سطح  ینقش مذهب يفایکشور و ا دوم شهر کالنبه عنوان  مشهد مشکالت خاص نیهمچن وک سو، یاز ) یدرمان

  . میشهر مشهد بپرداز یمراکز درمان ییع فضایل توزیو تحل یداشته است، تا به بررس آن برگر، ما را ید يجهان از سو

  

ورد مطالعه مناطق محدوده م. است يو نوع آن کاربرد یلیتحل _یفین مقاله، توصیق ایدر روش تحق یدگاه اصلید

ابتدا  .ه بوده استیریو خ ی، خصوصیت دولتیمارستان، با مالکیب 32ما تعداد يجامعه آمار و مشهد شهر گانه زدهیس

شده  يآورجمع يو اسناد يابا استفاده از مطالعات کتابخانه قیتحق ين مباحث نظریاز و همچنیه و مورد نیاطالعات اول

ن اطالعات بر دو گونه یه شده است که ایق تهین تحقیمورد نظر ا ییایه جغرافاست و سپس اطالعات مختص محدود

  :هستند
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- ب   .هستند 2000/1 یکه به صورت رقوم یژه نقشه هایموجود به و یشهر ینقشه ها -الف :یاطالعات مکان -1

نقشه  یو بر روبه صورت تک تک برداشت  درمانگاه ومارستان یب یها یکاربرکه  یدانیم یهامشاهدات و برداشت

  .ده استیمشخص گرد 2000/1

با استفاده از مراجعه به . ..ت، تعداد خانوار، تراکم ویمربوط به جمع اطالعات -الف: یفیو توص یمکانریاطالعات غ -2

اطالعات مربوط به مساحت، تعداد تخت، پزشک و  - ب .ه شده استیها تهو سالنامه آمار مراکزن یو همچن مربوطه مراکز

  .ه شده استیته ینترنتیا یها تیسان مراکز و یم با استفاده از مراجعه به ادارات کل مربوطه به اه... 

 مرجع نیزم یهاگاه داده یه پایو ته GISل یتحل یهااطالعات با استفاده از روش یآورپس از جمع تاًینها

)GeoDatabase (یهمچون همپوشان: مانند ییهااز مدل )(overlyییل فضای، تحل )(spatial Analysis ،

نرم از   یل آماریتحل ین برایاست و همچن استفاده شده... و) thisen(سن یل تای، تحل(proximity)مجاورت 

  .استفاده شده است SPSSافزار

  

 نیتأمکمک به در جهت  ها یکاربرن یمحروم از امناطق  صیو تشخها مارستانیب ییع فضاینحوه توز یابیارز -1

 در شهرها یلت اجتماععدا
 ن مراکزیهر منطقه به ا یزان دسترسین مییمشهد و تع یمناطق شهر یافتگی توسعهسطح  یبررس -2

 

 بر اساسه یفرض. ردیقرار گش ید مورد آزمایبودنش بان ایو که درست بودن  یاست موقت یو گمانه حدس یفرض

ل یات به شرح ذیق فرضین تحقیدر ا ). 110: 1385ا،یفظ نحا( دیآ یمد یمحقق پد یو تجارب قبل یمعلومات کل

  :باشد یم

ت در سطح مناطق مختلف شهر مشهد عدم تعادل یو جمع یدرمان مراکز  یین پراکنش فضایرسد ب یبه نظر م -1

 .وجود دارد

 .وجود دارد رابطه یمراکز درمانبه  یو دسترسمناطق  یافتگین سطح توسعه یرسد ب یبه نظر م -2

 

توسعه  یاساس یها مؤلفهاز  یکیان مک ینه از آن و ساماندهین و خدمات و استفاده بهیعادالنه به زم یامروزه دسترس

و د، نخست در اروپا یجد یش شهرسازیداین همراه با پیزم یبه کاربر یاکرد برنامه یرو. دیآیبه حساب م داریپا

، مقوله یمتفاوت در نحوه استفاده از اراض یهاشیوجود انواع گراتاکنون به خاطر د و از آن زمان یآغاز گرد کایآمر



 

٤ 

 

ک یکن در ین خصوص مطرح شد، لیدر ا یات متفاوتیکه نظر یبود؛ به طور ین شاهد تحوالت گسترده ایزم یکاربر

 یه نقش اجتماعینظر -الف: دگاه عمده مطرح کرد که عبارتند ازیپنج د در قالبرا  ها آن توان یم یکل یجمع بند

ه ینظر - ن؛ هیو زم یدار شهریه توسعه پاینظر -ن؛ دیزم یه ساماندهینظر - ن؛ جیزم یه نقش اقتصادینظر - ن؛ بیزم

ده یرس یین امروز به جایزم یات در مورد کاربریدگاه ها و نظرین دیوم ااتد).   11- 6: 1381، یاریز( نیسم و زمیمدرن

زان و یربرنامه ین مورد توافق تمامینو یکردیقبول و با رولقاب یدگاهیدار به عنوان دیعه پااست که مفهوم توس

از رشد  یدیست، بلکه مفهوم جدیست  نیط زیدار، حفاظت صرف از محیمنظور از توسعه پا .است یران شهریمد

اهم ، فرده یاز افراد برگز یتعداد اندک یبرا و نهمردم جهان  یتمام یبرارا   یاست که عدالت و امکانات زندگ یاقتصاد

، باشد یمدار یاز توسعه پا یکه خود جزئ یدار شهریان توسعه پاین میدر ا).  215: 1385، یو صادق ینقد(  کند یم

ع و یتر توزیجزئ یو در سطح. نسبت به شهر است یطیو مح یی، فضاید به عدالت اجتماعیجد یمحصول نگاه ها

ورد به امکانات و خدمات م یو دسترس ها یکاربرن یب یع متناسب امکانات و سازگاریت و توزیتراکم متعادل جمع

- ، قابل بودن ، مقرون به صرفه)موجود بودن( ، در دسترس بودنیدسترس: بعد داردپنج  یدسترس. ردیگ یمقرار  یبررس

ت یبه وضع ی؛ دسترسشود یم یابی مکانمربوط به  یاول بعددو ). یهمساز( ط یات محیقبول بودن و سازش با مقتض

- در . شود یم یریا فاصله سفر اندازه گیزمان سفر  یواحد ها معموالً بر، و پردازد یم یو نقاط خدمات یشترن میسفر ب

انتخاب آن را دارند اشاره  ییازمندان توانایا نیان یکه مشتر یارائه خدمات محل یهادسترس بودن به تعداد مکان

به )  یقبول بودن و همساز مقرون به صرفه، قابل(  یدسترس یو سه بعد آخر .)2004: 274،مارک و همکاران(دارد

عادالنه  یدر واقع دسترس ).2005و همکاران،  یباقر( معروفند ییفضا ریغ یهاو مرز یاجتماع - یاقتصاد یهافاکتور

شده و باعث  یاجتماع یهاتیانجام فعال یسطح سالمت برا یقاباعث ارت یدرمان یهمه افراد جامعه به خدمات بهداشت

و  یبه خدمات بهداشت ین دسترسیبنابرا). 93: 1388گران،یودیمیکر( گرد یرشد و توسعه در جامعه م یفضاجاد یا

جاد یباعث ا یو درمان یهداشتب یهااز مراقبت یعه است و حق برخوردارجاد عدالت در جامینه ایش زمیپ یدرمان

  .برابر در جامعه خواهد شد یهافرصت

  

  

 یالت و خدمات پزشکیزات و تسهیتخت با تجه 15 یاست که حداقل دارا یمارستان واحدی، بنه ای گرا عملکرداز منظر 

).  1381: 151ان، یرضو( به همراه گروه پزشکان متخصص باشد یو جراح یدو بخش داخل یز حداقل دارایبوده و ن

).  5: 1384گران، یو د یدرگاه( ت کندیبرابر مطلوب که جامعه بتواند احساس رضادر  یاستاندارد عبارت است از حداقل

ا کاربرد رقم سرانه بر یسنجش مشخص شده باشد و  یهااریاز اجرا، که با مع یسطح یعنی گر، استانداردید یبه عبارت

رش یزان پذیم: شود یم مارستان چند نکته در نظر گرفتهیضمناً جهت استقرار ب ). 20: 1380، یبخش(حسب مترمربع

با  یه و عدم همجوارمنطق یهامارستانیانه تخت بیرصد اشغال ماهماران، دیمار، مدت متوسط اقامت بیساالنه افراد ب



 

٥ 

 

وجود داشته باشد و  یاصل یهابه شبکه یشود حداکثر دسترس یسع یستیبا. کنند یمد بو و صدا یکه تول یهاتیانواع فعال

باز مانند  ینگ مجهز باشد و در جوار فضاهایبه پارک. نباشد آمد و رفت پرع و یسر یهاگذرگاه نقل ووز حملمجاور مراک

ا در کنار فرودگاه، یشهر  یو صدا پر سر یها ابانیدر کنار خد یمارستان نبایساختمان ب .واقع شده باشد... پارک و 

ن گسترش یمأبزرگ انتخاب شود تا عالوه بر ت نمارستاین بیشود زم یسع. ره ساخته شودیستگاه قطار، بزرگراه و غیا

. شود یماران خودداریب ینگ در قسمت بستریجاد پارکیاز ا. ک اطراف جدا باشدیمارستان از ترافینده، ساختمان بیآ

انتخاب کنند که ساختمان  یقیبه طرن مشخص، یزم یرا برا یستم طراحیمارستان، سیطراحان ب شود یمه یتوص

مترمربع جهت  150* 100ن با ضلع حدود یزم( متر مربع 10000مساحت حداقل  .ن را اشغال نکندیمارستان تمام زمیب

ن، یوز(الزم است) گردد یممتر مربع اضافه  150 یهر تخت اضاف یمناسب بوده و برا یتخت خواب 100مارستان یک بی

نه ین زمیدر ا. است یاندرمیاشتت بهدافته به خدمایاختصاص  یفضاها یمهم شهر یها یکاربراز  یکی).  205: 1384

و تناسبات و  ها یژگیو، یابی مکانضوابط . ت داردیاهم) اس منطقه یدر مق( هامارستانیمربوط به ب یاستانداردها

  .ر مشخص شده استیدر جدول ز ین کاربریبا ا یهمجوار

  
  )اس منطقه یمق( مارستان یب یهایو همجوار یابی مکانضوابط : 1جدول شماره 

 عنوان یعموم یار هایت بر اساس معمشخصا

 هزار خانوار 10حداقل 

 هزار خانوار 14حداکثر  س دهندهیت سرویجمع

 هزار خانوار 10تختخواب،  300ت متوسطیر پوشش با ظرفیت زیجمع

 یشعاع دسترس لومتریک 1-5/1یفاصله تا محالت مسکون

الزم  یمارستانیتخت ب 73/1مترمربع و  370نفر 1000هر یبه ازا یکل متر مربع و به طور 50هر تخت حداقل  یاز برایسطح مورد ن

 ازیسبز مورد ن یسرانه و فضا .است

 .مترمربع اضافه شود 50تخت به باال  150از  یهر تخت اضاف یهزار مترمربع و به ازا 10تخت حداقل  100هر  یبه ازا

 نوع ارتباطات ردیقرار گ 1درجه  یانیشر یها ابانیخبر 

 ت معمولیموقع باشد یمرکز منطقه شهر در

 .ن استیدرصد کل زم 60حداقل سطح آزاد . ن تجاوز نکند یدرصد کل زم 100طبقات از  یربنایسطح کل ز

 یضوابط طراح

 )نیرزمیبدون ز( طبقه 2طبقه و  4ب یحداکثر تعداد طبقات مجاز و حداقل آن به ترت

 لومتریک 2 یحداکثر فاصله تا محالت مسکون

 لومتریک 1مزاحم  یصنعت یحداقل فاصله از کارگاه ها

 ردیقرار گ 1درجه  یانیشر یها ابانیخم یدر حر

 مسطح ساخته شود ید سرو صدا نباشد و در اراضیتول یها محلدر 

 مرکز منطقه یها یکاربربا  یهمجوار
  یت سازگاریاولو

 
 سبز منطقه یبا فضا یهمجوار

 یتش نشانآ یستگاه هایبه ا یکینزد

  61، 1382، یپورمحمد: مآخذ
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رشته  فاصل حدن محدوده یا. واقع شده است دره رودخانه کشف رودباشد که در  می یتیمشهد از مجموعه مراکز جمع شهر کالن

 ییایکشف رود با مختصات جغراف یه جنوبیاشمشهد در ح شهر کالن.  هزار مسجد قرار دارد -نالود و کپه داغیب -آالداغ یها کوه

 مطهر ت حرمیمتر به مرکز 970با متوسط ارتفاع  حدود  یقه عرض شمالیدق 17درجه و  36و  یقه طول شرقیدق 36درجه و 59

نفر افزایش یافته است، در  2427000نفر به  716000از  1355 -85جمعیت شهر مشهد در دوره . شود یم ییشناسا) ع(رضا امام

 7800درصد از  10,3ای، با گسترش متوسط ساالنه معادل رویهاین دوره همزمان با افزایش جمعیت، کالبد شهر نیز  به طور بی

نفر بر هکتار به  150، تراکم ناخالص جمعیت شهر از 1385تا  1335های در فاصله سال. هکتار رسیده است 30000هکتار به 

 رشد زانیم شیافزا: توان گفتیکه میبه طور) 1387مهندسین مشاور فرنهاد، (است  نفر بر هکتار رسیده 81تراکم ناخالص 

  )113: 1383له ور و پوراحمد، یپ(است  شهر نیا یمالحظات اجتماع در عامل نیتر مهم مشهد، شهر کالن در ینیشهرنش و تیجمع

  

  شهر مشهد یهامارستانیب یمشخصات کل:  2جدول شماره 

  سوانح  320  320  یدولت  2درجه  1363

  یعموم  120  160  یدانشگاه یدولت  3درجه  1331

  یعموم  100  100  یدرمان - یخصوص  1درجه  1348

  یعموم  800  750  دانشگاه یدولت  1درجه  1367

  یعموم  856  918  دانشگاه یدولت  1درجه  1313

  یعموم  980  850  دانشگاه یدولت  1درجه  1350

  یاکولوژ  107  100  دانشگاه یدولت  1درجه  1353

  یعموم  100  100  یخصوص  1درجه  1348

  یعموم  38    یخصوص  3درجه  

  یعموم  256  256  یاجتماع نیتأم  1درجه  1348

  یعموم  80  100  یخصوص  1درجه  1337

  یعموم  35  100  ارتش  3درجه  

  یعموم  100  100  یانتظام یروین  1درجه  

  یعموم  96  150  یه درمانیریخ    1363

  یعموم  160  180  یه درمانیریخ  1درجه  1366

  یعموم  120  120  یه درمانیریخ  3درجه  1371

  یعموم  106  175  دانشگاه آزاد  1درجه  1376

    70  70  یه درمانیریخ    1371

  سوانح  78  120  دانشگاه یدولت  2درجه  1355

  چشم  60  60  دانشگاه یدولت  2درجه  1381
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  یعموم  100  100  هیریخ  2درجه  

  یمومع  320  320  یخصوص  یعال  

  یعموم  203  203  یاجتماع نیتأم  1درجه  

  یعموم  250  250  یه درمانیریخ  2درجه  1369

  سوانح  371  300  دانشگاه یدولت  1درجه  1348

  قلب  35  35  یه درمانیریخ  1درجه  1371

  یعموم  40  40  یخصوص  3درجه  1360

  اعصاب و روان  366  366  دانشگاه یدولت  1درجه  1330

1357      120  116    

  یعموم  120  28  یخصوص  1درجه  1347

  اطفال  53  110  دانشگاه یدولت  1درجه  1358

  یعموم  250  250  سپاه  1درجه  

  1385مطالعات نگارندگان،: منبع

  

. موجود است شهر مشهدهزار متر مربع، در سطح  470بالغ بر  ییربنایبا ز یمارستانیواحد ب 32، 1385سال در حال حاضر، 

متعلق  یمارستانین سهم بیشتریب. وجود دارد یمارستانیک واحد بینفر  74000هر یبه طور متوسط براشهر مشهد در کل 

درصد  50حدود  یزیچ یعنی؛ اند دادهمارستان را به خود اختصاص یب 5و  9بیبه ترتباشد،که یم کیشت و همناطق  به

) ثامن( زدهیسه ،پنج و س مارستان، مناطقیب 3هرکدام  دو ، چهار و نه مناطق یو برا. رندیگ یدر برمرا  ها مارستانیبتعداد 

فاقد ازده و دوازده یشش و  ناطق م که یدرحالباشند یارا ممارستان را دیب 1هفت،  و منطقه مارستان،یب 2هرکدام 

به طور کامل تحت  مارستان است امایب 2 یاگرچه دارا )ثامن ( زدهیس البته الزم به ذکر است که منطقه. اندمارستانیب

  .رامون استیمناطق پ یهامارستانیپوشش ب
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مشهد شهر يهامارستانیب ییپراکنش فضا:  2نقشه شماره  

  گاننگارند :مأخذ

  

در شتر یمشهد ب يهامارستانیشتر بیب که يطور، به باشد ینمشهر مشهد در سطح مناطق متعادل  يهامارستانیع بیتوز

 ، وشود یمدا یپ یمارستانیبه ندرت ب شهر مشهد ی، در شرق و شمال شرقاند شدهل به جنوب شهر متمرکز یشهر متما مرکز

به وضوح ) 2نقشه شماره. (وجود ندارد يگریمارستان دیب یمارستان خصوصیمشهد جزء چند ب یبغرمهیکه در ن يبه طور

  .دهد یمش یشهر مشهد را نما يهامارستانیع بیتوز

 يزیران چیا شهر کالنن یشهر استان و دوم نیتر بزرگن شهر و یبه عنوان اول) 1385سال (شهر مشهد در حال حاضر    

مارستان در شهر مشهد یب 32ط موجود یدر شرا. استان را به خود اختصاص داده است يت شهریدرصد جمع 44حدود 

  . گرفته استقرار یمورد بررس يسطح مناطق شهر ات کار دریباشد که جزئیموجود م
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  مشهد شهر یت و مراکز درمانیع جمعیتوز: 3نقشه شماره 

  
  رندگاننگا: مأخذ

  

ت در شمال یجمع  شود یمکه در نقشه مشاهده  همان طور. دهدیها را نشان ممارستانیت و بیع جمعیتوز 3نقشه شماره 

 یحالدر . است که تراکم در مرکز شهر کم تا متوسط است که یدرحالن یبرخوردار است ا ياز تراکم باال یو شمال شرق

ها در تراکم کم تا متوسط مارستانیاکثر ب که يطوربه  گذارد یمش یه را به نماین قضیها عکس امارستانیع بیتوز که

 .داده است يجا در خودمارستان را یب یکم یلی، تعداد خیتیاد جمعیبا تراکم ز يها بخشهستند و  یتیجمع
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فقط چهار درصد  یمارستانیب يها تختدرصد سهم  29منطقه  هشت با داشتن مینیب یم 3شماره در جدولکه  همان طور

 يهادرصد سهم تخت 19,5ک با داشتن یمنطقه  طور نیهممشهد را به خود  اختصاص داده است و  يت شهریجمع

زده  به یازده، و سیاست که مناطق شش ،  ین در حالیا باشد یممشهد را دارا  يت شهریهفت درصد جمع یمارستانیب

  اندیمارستانیت، فاقد تخت بیجمع از کلک صد یهفت، هشت و  یتیب با داشتن سهم جمعیترت

به طور مثال منطقه ده با داشتن . ت بدتر هم هستیم که وضعینیبیم، میه نگاه کنیتر به قضیم واقعیالبته اگر بخواه

است که اگر سهم تخت  ین در حالیرا دارد ا یمارستانیپنج درصد از سهم تخت ب ت کل شهر ،یدرصد جمع 10

رون یار گران و گسترده  هم داخل کشور و هم بیبس یرا که خدمات يرضو یو خصوص یمارستان فوق تخصصیب

منطقه مردم  يمارستان برایمت بیرسد توان استفاده از خدمات گران قیکه به نظر م دهد یمکشور ارائه  يمرزها

  باشدیمحروم م یمارستانین منطقه هم از لحاظ خدمات بیکه ا مینیب یمم، یاورینباشد، را به حساب ن

ه نقش( گردد یمها مشخص مارستانیب ی، سطوح خدمات)متر2000و 1000،1500( ين شعاع عملکردییل با تعین تحلیدر ا

 که يطورت نشده به یگر رعاینسبت به همد ها مارستانیبج نشان داد که در شهر مشهد فاصله استاندارد یو نتا)  4شماره

 یبه شکل. داشته باشند يادیز یمارستان هم پوشانیب يها باعث شده که شعاع عملکردمارستانیشهر تراکم ب مرکز در

  ------   6615  85  ------   28725  2427316  مشهد شهر

  19,5  1280  104  7  1611  172547  1منطقه 

  12,5  821  46  16  8308  380454  2منطقه 

  7  449  141  12  2100  296267  3منطقه 

  10  676  331  10  734  243219  4منطقه 

  3  207  89  7  1685  149590  5منطقه 

  0  0  131  8  1500  196248  6منطقه 

  6  371  60  8  3200  193089  7منطقه 

  29  1932  94  4  1097  103205  8منطقه 

  5  325  77  10  3275  253210  9منطقه 

  5  358  59  10  4000  236216  10منطقه 

  0  0  107  7  1600  170941  11منطقه 

  0  0  12  1  2140  25000  12منطقه 

  3  196  96  1  337  32330  13منطقه 

    6615  85  100  60312  2452316  جمع

مشهد يمناطق شهر یمارستانیت و تخت بیعدرصد سهم جم: 3جدول شماره   

محاسبات نگارندگان: منبع  
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و  یرامونیپ يهااست در قسمت ین در حالیا.  اند گرفتهان قرار مارستیک بیمارستان در حوزه عملکرد ین بیکه چند

دالنه امکانات و تمرکز ع ناعاین موضوع نشان دهنده توزیا. مارستان وجود داردیب یکم یلیشهر مشهد تعداد خ ياهیحاش

  . باشد یمک نقطه خاص از مشهد یها در مارستانیب
  ها مارستانیب يم عملکردیحر: 4نقشه شماره

  
  

  

  

  

  

  

  
 

  نگارندگان: مآخذ

-یها ممارستانی، تحت پوشش بتیجمع نفر1650000یال1546036، تعداد مشهد شهر ينفر 2427316ت یاز کل جمع
. است یمارستان ندارند البته رقم قابل توجهیبه ب یت شهر مشهد دسترسینفر از جمع 800000حدود  يزیچ یعنی. باشد

. ها قرار دارندمارستانیاز ب يمتر 1000نفر در فاصله  800000 یال 672895 ينفر 1600000ت ین جمعیبه هر حال از ا

متر از  2000نفر در محدوده  500000 یال 406404و  يمتر 1500نفر در محدوده 550000 ینفر ال 466747

انجام  Select by location و Spatial join يهابا استفاده از ابزار یتیجمع يهالیتحل( ها قرار دارندمارستانیب

).شده است
یدولت يهامارستانیب يم عملکردیحر: 5نقشه شماره   
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 يزیچ یعنیمترمربع  137436547ن مساحت یباشد، که از ایمترمربع م353625150مشهد برابر يکل مساحت شهر

ر است یدرصد پوشش مساحت مناطق به شرح ز. باشد یمها مارستانیک سوم مساحت شهر تحت پوشش بیحدود 

شتر یب پوشش بیگر مناطق به ترتی،دباشد یم ها مارستانیب یزده به طور کامل تحت خدمات دهیمنطقه هشت و س

ب یبه ترت  سه ودرصد، منطقه نه، پنج، ده ، دوازده  59ازده با یدرصد، منطقه 60درصد، منطقه چهار با  78ک با یمنطقه 

ن یدرصد کمتر 15و  17مناطق هفت، شش با . هاستارستانمیتحت پوشش ب مساحتشاندرصد  24، 26، 37، 46، 48

شهر مشهد تحت پوش  یمه غربیکه ن مینیب یم 5شمار نقشه درن یهمچن. ها را دارندمارستانیپوشش توسط ب

 ازت شهر مشهد، یاز جمع یمیش از نیانجام شده ب یتیبا توجه به محاسبات جمع یعنی. باشدینم یدولت يهامارستانیب

  .برندی، رنج م)مارستانیب(یدولت یدرمان ناتامکا فقر

  

ن یا. باشد یماز نقاط  يااطراف مجموعه در ریتأثا یرد نفوذ ف کننده مناطق منحصر به فیسن تعریتا يهاید ضلعچن

کند و ین نقطه موجود عمل میترکیه به نزدیص ناحیتخص يمبنا بره یبه ناح يل اطالعات نقطه ایتبد يروش برا

منتج  یزه سطوح خدماتاختالف اندا. د هستندیمارستان مفیمثل ب یمراکز خدمات ییع فضایتوز يع الگویسر یابیارز يبرا

حاصل در نقشه  .باشد یمشهر مشهد  يهامارستانیب یع مکانیتعادل در توزسن، نشان دهنده عدم یتا يهایاز چند ضلع

 دهد یمل به جنوب نقشه است که نشان یمتما ی، فقط مرکز شهر کم) 6نقشه شماره( سنیتا يهایل چند ضلعیاز تحل

با  يهایشهر چند ضلع یو غرب ی، شرقیشمال يها قسمتدر  که یحالها کوچک است در مارستانیب یکه سطوح خدمات

ها مارستانیرامون از تعداد بیسمت پ ن است که از مرکز بهیه ان امر نشان دهندیا. ار باالتر از مرکز شهر استیوسعت بس

 .ستیت برخوردار نیمطلوب به جز مرکز شهر از یت خدمات دهیضعن است که وین به منزله ایکاسته شده و همچن

ده با استفا یتیجمع يها بلوک نقشه باسن ینقشه تا( دهد یمسن نشان یتا يهایضلع چند درموجود  يهالیه و تحلیتجز

مارستان یب 4ل حوزه شرق با ین تحلیکه در ا) صورت گرفت  یتیق شد و محاسبات جمعیتلف  Spatial Joinلیاز تحل

ت ینفر جمع 521110مارستان فقط یب 18با  ياست که حوزه مرکز ین در حالی، ادهد یمت را پوشش ینفر جمع 631000

 3شمال شهر با . ت را تحت شعاع خود داردینفر جمع 396292مارستان حدود یب 3 یدر حوزه جنوب. دهد یمرا پوشش 

 و هیتجز. کندیم ینفر را خدمات ده 554411ستان ماریب 3با  یحوزه غرب. دهد یمنفر پوشش  527423مارستان یب

، یت ساکن در هرکدام از سطوح خدماتیزان جمعیدهد که مینشان مسن یتا يهایت موجود در چند ضلعیجمع لیتحل

ها وجود ندارد و مارستانیت و تراکم بین تراکم جمعیب یندارد و رابطه منطق یبا وسعت سطوح خدمات یارتباط چندان

  .  جاد نکرده استیرا ا یت تعادلیع جمعیبا توز ها مارستانیب یع مکانیتوز
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شهر مشهد يهامارستانیب سنیل تایتحل: 6نقشه شماره   

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

   نگارندگان: مآخذ

خاکپور و باوان (  قات مرتبط استخراج شدیمشهد با استفاده از تحق يمناطق شهر یافتگیسطح توسعه ابتدا کارن یا يبرا

ا مناطق ب یافتگی توسعهسطح  نیب یهمبستگ و سپس )  1385و همکاران، ی، شاهنوش 1385،  بهروان 1388يپور

  .دیرسون محاسبه گردیپ یق همبستگیاز طر یدرمان يفاکتورها

  

مشهد يمناطق شهر یافتگیها و سطح توسعهمارستانین تعداد بیب یهمبستگ  

 hos_num develop 

hos_num 

Pearson Correlation 1 .626* 

Sig. (2-tailed)  .022 

N 13 13 

develop 

Pearson Correlation .626* 1 

Sig. (2-tailed) .022  
N 13 13 

*. Correlation is significant at the 0,05 level (2-tailed). 
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نشان . مناطق است یافتگیمناطق و سطح توسعه  يهامارستانیتعداد ب ریدو متغن یه بانگر رابطیل جدول باال که بیتحل

درصد،  95نان یا سطح اطمب ین همبستگیا در اریز. م وجود داردیکامل و مستق یهمبستگ ریدو متغن ین ایب دهد یم

ش یدهد که با افزاینشان م ریدو متغن یب يو رابطه. کمتر است 0,05 ياست که از خطا 0,02برابر با يداریسطح معن

  .م و بالعکسیمناطق دار در سطحها را مارستانیش بیطح توسعه مناطق افزاس

 
مشهد يمناطق شهر یافتگیسعهو سطح تو یمارستانین سرانه تخت بیب یهمبستگ  

 takht_percapita develop 

takht_percapita 

Pearson Correlation 1 .575* 

Sig. (2-tailed)  .040 

N 13 13 

develop 

Pearson Correlation .575* 1 

Sig. (2-tailed) .040  
N 13 13 

*. Correlation is significant at the 0,05 level (2-tailed). 
 

- یم یرا بررس یافتگیمناطق و سطح توسعه یمارستانیب يها تختسرانه  ریدو متغن یل جدول فوق که ارتباط بیتحلر د
 95نان یا سطح اطمب ین همبستگیرا در ایز. م وجود داردیکامل و مستق یهمبستگ ریدو متغن ین ایب دهد یمنشان .  کند

که با  دهد یمنشان  ریدو متغن یب يو رابطه. کمتر است 0,05 ياز خطا که است 0,04 برابر با يداریدرصد، سطح معن

  .م و بالعکسیمناطق دار در سطحرا  یمارستانیب يها تختش سرانه یش سطح توسعه مناطق افزایافزا

   

شهر مشهد یبه مراکز درمان یمناطق و دسترس یافتگین سطح توسعهیب یهمبستگ  

 access develop 

access 

Pearson Correlation 1 .655* 

Sig. (2-tailed)  .015 

N 13 13 

develop 

Pearson Correlation .655* 1 

Sig. (2-tailed) .015  
N 13 13 

*. Correlation is significant at the 0,05 level (2-tailed). 

 

. کند یم یمناطق را بررس یافتگی توسعهسطح  و یبه مراکز درمان یدسترس ریدو متغن یل جدول فوق که ارتباط بیدر تحل

 95نان یا سطح اطمب ین همبستگیرا در ایز. م وجود داردیکامل و مستق یهمبستگ ریدو متغن ین ایب دهد یمنشان 
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که با  دهد یمنشان  ریدو متغن یب ي رابطهو . کمتر است 0,05 ياست که از خطا 0,015برابر با يداریدرصد، سطح معن

  . م و بالعکسیمناطق دار در سطحمارستان را یبه ب یش دسترسیتوسعه مناطق افزا ش سطحیافزا

ر بوده یق پذیاست که متقارن و تطب آمار درشدت رابطه  يها شاخصرسون در زمره آن دسته از یپ یب همبستگیضر

مورد  ریمتغ دودرست است که هر  یزمان یب همبستگین ضریو استفاده از ا. ستین یخاص يریگد به اندازهیاست و مق

  .باشد يا کسری يافاصله نوع ازا ی یکم يریگبه لحاظ سطح اندازه یبررس

مشهد يدر مناطق شهر یمارستانیت و تعداد تخت بین جمعیب یهمبستگ  

 pop takht_n 

pop 

Pearson Correlation 1 .107 

Sig. (2-tailed)  .729 

N 13 13 

takht_n 

Pearson Correlation .107 1 

Sig. (2-tailed) .729  
N 13 13 

  

 يدار یمناطق رابطه معن یمارستانیب يها تختت مناطق و تعداد یر جمعیین متغیکه ب دهد یمل جدول فوق نشان یتحل

ما  يدار یمقدار سطح معن درصد، 5 يطادرصد و سطح خ 95نان یب اطمیفوق با ضر یرا در همبستگیز. وجود ندارد

  ).است 0,73برابر با  يدار یسطح معن( دهد یمما را نشان  يب خطایباالتر از ضر

  

 مشهد يت مناطق شهریو درصد جمع یمارستانین سرانه تخت بیب یهمبستگ

 takht_percapita pop_per 
takht_percapita Pearson Correlation 1 -.272 

Sig. (2-tailed)  .369 

N 13 13 

pop_per Pearson Correlation -.272 1 

Sig. (2-tailed) .369  
N 13 13 

  

وجود  يداریرابطه معن یمارستانیسرانه تخت بت مناطق و یدرصد جمع ریمتغ نیبکه  دهد یمل جدول فوق نشان یتحل

- یدرصد است و نم5 يشتر از خطایب يدارینسطح مع ی، ولدهد یمرا نشان  0,27 یمنف یب همبستگیاگرچه ضر. ندارد
  .میریرابطه معکوس را بپذ بهم یتوان
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از  يمورد نظر و برخوردار ین نواحیب یهماهنگ و، وجود تعادل يزیرند برنامهیشرفت در فرآیتوسعه و پدر کنار آرمان 

انجام شده نه تنها باعث توسعه نخواهد  يها يگذار هیاسرمت آن یعدم رعا صورت درکه  است يمواهب توسعه ضرور

 یطیمح يهاتیها و ظرفو ناهماهنگ با توان ينموده و باعث رشد غده ا تر قیعمموجود را  يها ينابرابرشد بلکه 

  .خواهد شد

شتر یب که يطور، به باشد ینمشهر مشهد در سطح مناطق متعادل  يهامارستانیع بیتوزج نشان داده است که ینتا 

مشهد به شهر  یاند،در شرق و شمال شرقدهل به جنوب شهر متمرکز شیشهر متما در مرکزشتر یمشهد ب يهامارستانیب

ن سهم یو کمتر 5و  9بیه ترتک بیهشت و  را مناطق یمارستانین سهم بیشتریب. شودیدا میپ یمارستانیندرت ب

  .مارستان هستندیکه فاقد بازده و دوازده یشش و  مارستان و مناطقیک بیبا   ه هفتمنطق یمارستانیب

 4فقط  یمارستانیب يها تختدرصد سهم  29با داشتن هشت  منطقه یمارستانیت و امکانات تخت بیسه جمعیدر مقا

- درصد سهم تخت 19,5با داشتن ک ی قهمنط طور نیهممشهد را به خود  اختصاص داده است و  يت شهریدرصد جمع

به  زده یازده و سیشش ،  است که منطقه ین در حالیا باشد یممشهد را دارا  يت شهریعدرصد جم 7 یمارستانیب يها

  ق ین تحقیه اول این فرضیبنابرا. اندیمارستانیدرصد فاقد تخت ب 1و  8 ،7 یتیب با داشتن سهم جمعیترت

) دم تعادل وجود داردت در سطح مناطق مختلف شهر مشهد عیو جمع یدرمان مراکز  یین پراکنش فضایب رسد یمبه نظر (

 .گردد یمد ییتا

م دارد، یو مستق يرابطه قو یبه امکانات درمان یمناطق و دسترس یافتگین سطح توسعهیج نشان داده که بیتان نیهمچن

 یمناطق و دسترس یافتگی توسعهن سطح یب يدار یرابطه معن  رسد یمبه نظر ( .گردد یمد ییز تایق نیه دوم تحقیو فرض

  .)وجود دارد یماندر مراکزبه 

  

 یوضع موجود، بررس یابیم و با ارزیم که اکنون کجا هستید بدانیم، بایم به طرف عدالت در سالمت برویاگر بخواه. 

ا به عدالت یم، آیگردیتر برمگام به عقب کیر؟ یا خیم یاحرکت کرده سالمت دربه عدالت  یابیدست يا در راستایم آیکن

 يا شعاریاگر اعتقاد وجود دارد آ) ن استیدر کشور ما عدالت جزء اصول د(م؟ یاعتقاد دار یت اجتماعدر سالمت و عدال

ست، اگر تعهد به عدالت در سالمت وجود ین ی؟ صرف قبول داشتن عدالت در سالمت کافیو عمل يا اعتقادیاست 

  .ودنخواهد ب ریپذ امکانبه عدالت در سالمت  یابینداشته باشد، به طور قطع دست
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ن مراکز داشته یبه ا یعادالنه و آسان یکه تمام مردم منطقه دسترس يمناسب به طور یتیموقع دراستقرار مراکز  -

م و با زمان یمربوطه را به طور مستق یتمام مردم منطقه به مرکز درمان یدسترس یس حمل و نقل عمومیباشند، سرو

  .فراهم کند یکم

ن ییتع: افراد مراجعه کننده يبرا ین وقت قبلییازجمله تع يهارائه راهکارو ا آمد و رفت پرمشخص نمودن مراکز -

  ...نترنت، تلفن همراه ویق اینوبت از طر

  .یدرمان یبهداشتمردم به مراکز  یش دسترسیافزا يدر راستا یکیزیستم حمل و نقل و کاهش موانع فیبهبود س -

  .انتظار افراد مراجعه کننده کاهش زمان يش پرسنل نسبت به حجم تقاضا در راستایافزا-
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