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 چکیده 
درمانی در شهر ضامن سالمت جامعه است و جامعه سالم  -بهداشتیهای دسترسی یکسان و مناسب به کاربری

 و تسریع دستیابی به این امر را تسهیل ،، و پراکنش جغرافیایی عادالنه مراکز درمانیبیشتر ضامن رشد و بالندگی

داخته شهر مشهد از منظر عدالت فضایی پر 4های منطقهدر این مقاله به تحلیل توزیع درمانگاه .خواهد نمود

اقدام به تشکیل پایگاه  مشخص و های منطقههریک از درمانگاه مکانشده است. ابتدا با برداشت میدانی 

های الزم در جهت انجام تحلیلشبکه معابر و... و  مسکونی، تراکم جمعیتی هایسپس الیه ،شدGISاطالعاتی

تحلیل تایسن، شعاع  لیل مکانی،تح هایاز مدلتفاده اسباهم ترکیب شدند. با ArcGIS محیط نرم افزار

در این منطقه نشان  و نیز ماتریس سازگاری، نتایج تحلیل فضایی توزیع واحدهای درمانگاهدسترسی، بافرینگ 

 ونامتعادل در توزیع، ، گانه این منطقه ناهماهنگ با جمعیتدر بین نواحی سه درمانگاه مراکزتوزیع داد که 

این مراکز با  %05بیش از  هم چنیننامناسب است با توجه به وضع موجود ها آنگزینی و مکان سطح دسترسی

  ناسازگار هستند.خود های مجاور کاربری

 
 ، ماتریس سازگاریسیستم اطالعات جغرافیایی توزیع فضایی،  درمانگاه، شهرمشهد، :های کلیدیواژه
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 مقدمه -1

افزایش ستر شهرها گسترانیده است. این در جهان امروز روند افزایش جمعیت سیر صعودی خود را در ب

-های گذشته آثار سوئی را به دنبال داشته است که از آن جمله میجمعیت و رشد شتابان شهرنشینی در دهه

ای، فقر و افت استانداردهای زندگی، کمبود توان به توسعه کالبدی ناموزون شهرها، ایجاد محالت حاسیه

تردید ن بدو(. 123: 1333در برخورداری از امکانات اشاره نمود )حسامیان، مراکز خدماتی و نهایتاً نابرابری 

خوردن نظام توزیع خدماتی و همرویه فضای شهری، بهترین اثر رشد شتابان شهرنشینی و رشد بیعمده

عدالت به مفهوم توزیع عملکردها، خدمات (. 124: 1334ست )صالحی و منصور، نارسایی سیستم خدماتی ا

ات، دسترسی مناسب به مراکز خدمات دهی و فعالیتی )مکان تسهیالت(، بدون تبعیض و تفاوت و امکان

ها از جمله مراکز مهم (. درمانگاه10: 1330گذاری بین ساکنان یک شهر و مناطق شهری است )بهروان، 

به اهداف ها در رسیدن ی کمتر به آنخدماتی در شهر هستند که دسترسی سریع، به موقع و با صرف هزینه

طبق تحقیقات انجام شده  4منطقهاساسی توسعه یعنی عدالت اجتماعی و توسعه عادالنه حائز اهمیت است. 

در موضوع سنجش سطح توسعه یافتگی شهر مشهد در زمره مناطق با سطح توسعه کمتر برخوردا قرار دارد 

دارد. انتهای شرقی این منطقه که در بین نواحی این منطقه به لحاظ توسعه شکاف غیرقابل اغماضی وجود 

های مسکونی نشین ساکن در پهنه( در حاشیه شهر مشهد قرار دارد و تبعاً دارای جمعیت کثیر حاشیه3)ناحیه

چنین غیررسمی است که محالت آن از کیفیت بافت مسکونی و سطح دستیابی به خدمات شهری پایین و هم

برند. در های پایین رنج میلحاظ بهداشت و درمان در ردهسطح درآمدی کم و به دنبال آن قرار گرفتن به 

این منطقه به سبب نزدیکی به مرکز شهر از وضع مطلوبتری برخوردار است. این نابرابری  1که در ناحیهحالی

شود، لهذا ضروری است میزان تعادل و عدم آن، کیفیت و در بین نواحی منطقه شامل خدمات درمانی نیز می

درمانی )درمانگاه(، چگونگی توزیع و پراکنش آن با توجه به توزیع جمعیت و استاندارهای  کمیت واحدهای

که به نظر چنانها، در بین نواحی منطقه بررسی و تحلیل شود.و معین، میزان دسترسی شهروندان به  درمانگاه

توزیع جمعیت  هایی در توزیع واحدهای درمانگاهی در سطح نواحی منطقه متناسب بارسد نارسائیمی

صورت نگرفته است، بنابراین در این تحقیق سعی شده است به تحلیل توزیع فضایی مراکز درمانی 

 .ها را بررسی و پیشگری نمایدها( در منطقه مورد مطالعه بپردازد و این کاستی)درمانگاه
 

 اهمیت و ضرورت -1 -1 

حد زیادی رضایت بخش می باشد، اما  درمانی درکشورهای توسعه یافته تا -وضعیت خدمات بهداشتی 

در کشورهای در حال توسعه به دالیل مختلف از قبیل فقدان برنامه ریزی بهداشت ملی، سیستم غلط 

خدمات بهداشت و درمان و کم اهمیت قلمداد کردن بخش بهداشت و درمان، سهم کمتری از منابع و 



 

 

ظ شکاف عمیقی بین کشورهای توسعه یافته و در امکانات را در اختیار این بخش قرار می دهندو بدین لحا

امروزه موضوع خدمات درمانی یک استراتژی (. Taghvaee,2010,33-53) حال توسعه مشاهده می شود

ضروری و الزام آور برای ارتقای سالمت همگانی و به شکل گسترده به عنوام راه حل جهانی به منظور بهبود 

ای امر سالمت مثل دوران ما در هیچ عصر و دوره (.Holt,2005.24)د آیکیفیت زندگی در جهان به شمار می

مردان، سیاست گذاران، مدیران جامعه و به طور کلی جامعه بشری قرار نگرفته است مورد توجه دولت

جایی که سالمت هر فرد و جامعه در گرو مراکزی است که سالمت وی را تأمین (. از آن9: 1334)درگاهی، 

این، دسترسی سریع، به موقع و ارزان به این مراکز در هر جامعه، به خصوص در جوامع شهری کند بنابرمی

از این رو تأمین و کنترل آن با اهداف ارتقاء کیفیت زندگی و  (.0: 1335باشد )الماس پور، ضروری می

زیع عادالنه رود. طبق اصل عدالت اجتماعی توها به شمار میترین وظایف دولتسالمت شهروندان از مهم

باشد. تأمین این اصل باعث تحقق دو اصل ریزان شهری میخدمات بهداشتی و درمانی از اهداف عمده برنامه

 . (20: 1331، و عزیزی شود )تقواییدیگر یعنی اصل فراهم بودن و اصل در دسترس بودن خدمات می

قرارگیری مناسب آن مورد  توان از دو بعد فقدان کاربری و عدمدسترسی به خدمات درمانی را می

بررسی قرار داد. فقدان یک فعالیت نیاز به احداث یک کاربری در یک منطقه است اما عدم قرارگیری مناسب 

یابی مناسبی نداشته و منجر به اتالف وقت، انرژی، افزایش هزینه رفت و مقوله ای است که یک فعالیت مکان

این  (.2: 1395گردد )خاکپور و همکاران، از اتومبیل و... می آمد، کاهش دسترسی، اجبار به استفاده بیشتر

 شهر مشهد انجام شده است نشان دهنده آن است که در این منطقه 4تحقیق که به صورت موردی در منطقه

هایی شده است. در این متناسب با توزیع جمعیت و توسعه کالبدی خود، مراکز دچار کمبود و نارسایی

های نیل به وضعیت مطلوب مورد بررسی و ها و راهنگی توزیع فضایی درمانگاهپژوهش سعی شده، چگو

و ابزارهای کاربردی، در GIS تجزیه تحلیل قرار گیرند، و ضمن تحلیل آن در سیستم اطالعات جغرافیایی

 پایان پیشنهادات حاصل از تحلیل نتایج را برای بهبود وضع موجود ارائه دهد.

 
 ای پژوهشهفرضیهسواالت و  -1 -2

 الت:اسو

 هماهنگی وجود دارد؟ها و جمعیت در سطح منطقه مورد مطالعه نابین پراکنش فضایی درمانگاهآیا  -

 ؟توزیع فضایی مراکز درمانی )درمانگاه( بین نواحی منطقه نامتعادل استآیا  -

 ؟های مجاور ناسازگاری وجود داردهای موجود در منطقه با کاربریبین درمانگاهآیا  -

 

 



 

 

 ات:فرضی

هماهنگی ناها و جمعیت در سطح منطقه مورد مطالعه رسد بین پراکنش فضایی درمانگاهمیبه نظر  -

 وجود دارد.

 رسد، توزیع فضایی مراکز درمانی )درمانگاه( بین نواحی منطقه نامتعادل است.به نظر می -

 ی وجود دارد.های مجاور ناسازگارهای موجود در منطقه با کاربریرسد بین درمانگاهبه نظر می -

 

 مبانی نظری -2

ی شهرسازی ی عمدهعدالت همراه با سه اصل کارایی، کیفیت محیطی و سرزندگی چهار مقولهدر شهر 

(. عدالت به مفهوم توزیع عملکردها، خدمات و امکانات، دسترسی مناسب به 04: 1332است )سعیدنیا، 

و تفاوت گذاری بین ساکنان یک شهر و  مراکز خدمات دهی و فعالیتی )مکان تسهیالت(، بدون تبعیض

ریزی شهری بر اساس عدالت، دسترسی عادالنه به زمین و در برنامه(10: 1330مناطق شهری است )بهروان، 

شود )مهنسان های اساسی در توسعه پایدار و عدالت اجتماعی محسوب میاستفاده بهینه از آن یکی از مولفه

سازی مفهوم عدالت در درمان، مستلزم کاهش موانع مالی و غیرمالی ی(. عمل11: 1335مشاور پارس ویستا، 

های بهداشتی درمانی در نقاط شهری، یابی کاربریفرا راه دسترسی به خدمات مورد نیاز است. بنابراین مکان

. از نگاه (103: 1331ها دسترسی داشته باشند )رضویان، باید به صورتی باشد که همگان براحتی به آن

وژی شهری نیز دسترسی به بهداشت و درمان در همه محالت شهری و امکان آن برای همه مردم از اکول

 (.122: 1312شود )شکوئی، جمله معیارهای مهم یک جامعه سالم محسوب می

نظر به اینکه توزیع فضایی بهینه و مکان گزینی عادالنه برای کاربری های خددمات عمدومی مخصوصدا    

نی که دسترسی سریع و به موقع و راحت به آنها دارای اهمیت بسیاری مدی باشدد،   خدمات بهداشتی و درما

توزیع فضایی متناسبی با شهر در نظر نگرفته شده است. برنامه ریزان و تصمیم گیرندگان شهری باید به گونه 

ترش شهر ای به انتخاب مکان مناسب بپردازند که تمامی ساکنان شهری بطور یکسان بهره مند باشند و با گس

ها ،این امر مشکل تر می شود. همزمان با گسترش و پیچیده شدن محیط های شهری کدار برنامده ریدزان در    

این زمینه دشوارتر می گردد و یکی از راه حل های اساسی برای رفع این مشکل، استفاده از سیستم اطالعات 

شده است که روش هدای   (. در سال های اخیر روشنAliMohamed,2003.67)اشدبمی GISجغرافیای

در کنار کاربرد موثر داده ها رقومی جدید، قادر به بخشدیدن حیدات تدازه ای در     GISبهره گیری از سیستم 

 نظریه مدل سازی توسعه شهری دربرنامه ریزی به شمار می آید.

 

 



 

 

 محدوده مورد مطالعهاجمالی معرفی  -3

گانه مناطق این کالنشهر 13از تقسیمات  شهرداری مشهد 4قلمرو مورد بررسی در این تحقیق منطقه

شود، این منطقه از مرکز شهر به سمت حاشیه شرقی آن کشیده مشاهده می1شکل  طور که دراست. همان

شان ن 1. جدولدباشهای غیر رسمی نیز میشده است که به تبع آن دارای جمعیت حاشیه نشین و سکونتگاه

محله  15ناحیه و  3هکتار متشکل  از  1345باشد. این منطقه با مساحت می 1395دهده این مطلب طبق آمار 

، از جنوب به تنکوی چهارده معصوم، خیابان و بلوار پنجاز شمال ی آن نمسکونی است که محدوده قانو

و از  بلوار امت، ار شهید آوینیبلو، از شرق به بلوار شهید مفتح ،بلوار مجلسی شرقی ،دان شهید گمناممی

ای در سطح منطقه به نحو های بین ناحیهد. تفاوتشومنتهی می بلوار طبرسی جنوبی و شمالیجنوب به 

باشد در ترین تعداد واحد درمانگاه میترین جمعیت و کمدارای بیش3ناحیه گیری مشهود است،چشم

های غیر رسمی ترین جمعیت آن ساکن در سکونتگاهکه این ناحیه در حاشیه شهر واقع شده و بیشصورتی

این  تمام سطوح در  رسانی دریاز  به خدماتنکند و هستند و به تبع آن سطح توسعه این ناحیه نزول می

ترین مراکز خدماتی ترین تعداد جمعیتی و بیشاین منطقه کم1که ناحیهحالی، در شودتر میناحیه بیش

 کند.اختصاص داده، که شکاف را در سطح توسعه نواحی منطقه افزون می درمانی را به خود -بهداشتی

 

 

 [های تحقیق]یافته موقعیت شهر مشهد و منطقه مورد مطالعه -1شکل 

 

 



 

 

 [2] های غیر رسمیبه تفکیک جنسیت و سکونتگاه 4جمعیت منطقه -1جدول 

()نفر جمعیت منطقه 
هایجمعیت پهنه های سکونت گاه  

)نفر( غیر رسمی  
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 هامواد و روش -4
 روش تحقیق -1-4

ی انواع چنین در این تحقیق عالوه بر کاربرد گستردهباشد. همروش تحقیق از نوع تحلیلی و کمّی می

های سیستم اطالعات جغرافیایی از جمله قابلیت ترکیب نقشه، تعیین حریم، آنالیزهای مکانی، توانمندی

های نیز استفاده شده است. عالوه بر بررسی ExcelوSPSSتحلیل تایسن، بافرینگ و ...از نرم افزارهای

  ای به دست آمده است.میدانی بخشی از اطالعات این تحقیق نیز از منابع کتابخانه

 
 جامعه آماری -4 -2

باشد، شهرداری مشهد می 4در این پژوهش هدف تحلیل توزیع فضایی مراکز درمانگاهی در سطح منطقه

که شود و به دلیل آنهای سطح این منطقه را شامل میدر همین راستا جامعه آماری تحقیق کلیه درمانگاه

-معه آماری قابل شمارش ومحدود میها و جامقیاس سنجش، در سطح نواحی منطقه است و تعداد درمانگاه

 های منطقه مورد تمام پژوهی قرار گرفته است.باشد، نمونه گیری صورت نگرفته و تمامی درمانگاه

 
 هاابزارها و روش -3-4

 بافرینگ -4 -1-3

-اندازه به وسیله چندضلعی این شود. شکلمی ایجاد افزارنرم توسط که است چندضلعی ایعارضه بافر، یک

 بافرینگ از .شودچندضلعی( تعیین می یا خط یک نقطه، دیگر )یک عارضه یک اطراف در برابر فاصله گیری

 شعاع تعیین )مانند دیگر عارضه از ای مشخصفاصله یک درون عوارض شناسایی که شودمی استفاده زمانی

  (.163: 1333دژ، تیاست ) تی اهمیت دارای ها(درمانگاه دسترسی

 

 

 



 

 

 (overlayگذاری )م هروی -4 -2-3

 که دارای جدید عارضه یک کرده ترکیب دیگری عارضه با را چندضلعی عارضه یک عملکرد، این

 تجزیه برای العاده روشی فوق (. این169: 1333دژ، تیکند )تیمی ایجاد است اولیه عارضه دو هر توصیفات

 در هریک که تصاویری دادن هم قرار یرو با است. یکدیگر با نقشه اجزای ارتباطات درك و فضایی وتحلیل

 پیچیده  روابط تواندمی بهتر انسان دارد جغرافیایی وجود مکان یک به مربوط اطالعات از متفاوتی جزئیات

 .(144: 1333بفهمد )کیدنر و دیگران،  را ایناحیه درون فضاهای انواع میان

 
 تراکم-4 -3-3

 با (. توزیع نقاطی131: 1333بوده )علی محمدی،  ناحیه به نقطه تبدیل هایروش از یکی تراکم برآورد

 نقطه( )خط عوارض ورودی کمی گیریاندازه گویند. تراکم را اندپراکنده سطح یک در که مشخص ارزش

 از با استفاده تراکم شود.می تهیه خروجی یک نهایتاً و محاسبه سلول هر برای اند،پراکنده سطح یک در که

 (.190: 1331صادقی،  محمد )میر شودمی محاسبه لکرنا و ساده روش دو

 
 تحلیل تایسن-4 -4-3

اصل  در و شوندمی شناخته نیز voroni یا dirichlet هایپلیگون عنوان تحت تیسن هایپلیگون

 نقاط چهچنان .است ایداده نقطه ترین نزدیک به نقطه هر اختصاص براساس نقشه فضایی بندیطبقه نوعی

بالعکس.  و بود منظم خواهند نیز حاصل هایپلیگون باشند، داشته قرار منظم فاصله با هایلدرسلو ایداده

  مورد جغرافیایی اطالعات در سامانه ناحیه به اینقطه های داده سریع تبدیل برای غالباً تیسن هایپلیگون

 نقشه به کاربری مانند کیفی هایداده تبدیل سهولت و سادگی تیسن، هایپلیگون مهم مزیت اند.استفاده

 (.114: 1333 محمدی، علی( است ایناحیه

 
 ماتریس سازگاری -4 -5-3

های مجاور است. های خدمات شهری یکی از مباحث مهم سازگاری آن با کاربریدر استقرار کاربری

ها با تخوانی فعالیگیرند باید از نظر سنخیت و همهایی که در کنار حوزه نفوذ یکدیگر قرار میکاربری

 و صدا بو، دود، که هاییکاربریهای دیگر نگردد. یکدیگر منطبق بوده موجب مزاحمت و مانع انجام فعالیت

 جدا اجتماعی و فرهنگی مسکونی، هایکاربری ویژه به دیگر هایکاربری از کنند، بایدمی تولید شلوغی

 را مزاحم هایکاربری سوء اثرات هیداتیتم با توانمی موارد برخی در بلکه نیست، جدایی مطلق این شوند؛

های زیر را با جوار از نظر سازگاری ممکن است حالتهای همکاربری (.21-23: 1331)سعیدنیا،  برد ازبین

، نسبتاً سازگار، نسبتاً ناسازگار، کامالً کامالً با یکدیگر سازگار (.192: 1336هم داشته باشند )بحرینی،



 

 

واحدهای درمانگاهی  2 جدولیز با استفاده از ماتریس سازگاری کاربری درمانگاه در این تحقیق ن .ناسازگار

 ها مشخص شود.منطقه مورد بررسی قرار گرفت  تا سازگاری و نا سازگاری آن

 
های مجاوراربریماتریس سازگاری کاربری درمانگاه با ک -[ 7]  2 جدول  

 

 

 استاندارها و ضوابط استقرار درمانگاه-4 -6-3

 پذیرد می درمان را برای سرپایی بیماران روزی شبانه بطور که شود می اطالق ای موسسه به درمانگاه

 در و داد قرار نظر ساعت تحت 24 حداکثر را ویژه کمکهای نیازمند یا فوری موارد توان می محل ودرآن

 مدت این بایستی درطول بیشتر، خدمات به نیازمند و خاص مشکالت داشتن و بودیبه صورت عدم

گردد )علوم پزشکی  فراهم لزوم صورت بیمارستان،در به واعزام جهت اخذپذیرش الزم هماهنگی

(. استاندارد عبارت است از، حداقل، در برابر مطلوب که بر اساس آن جامعه بتواند احساس 1395،مشهد

های . برای هر واحد درمانگاهی نیز به مثابه دیگر کاربری(13-0: 1330رگاهی و دیگران،)د رضایت کند

مقیاس  در شهری عملکرد لحاظ از درمانگاهگزینی تعریف شده است. شهری استاندارهای دسترسی و مکان

 دهد.می قرار پوشش تحت را خانوار4000حداکثر خانوار و 2000 حداقل جمعیت و گیردمی قرار ایناحیه
 کند.ضوابط مکانیابی و همجواری درمانگاه را بیان می3 جدول (.26: 1319دیگران،  و فرهادی)

 



 

 

3 جدول ضوابط مکانیابی و همجواری درمانگاه)مقیاس ناحیه( -[11]  

 عنوان مشخصات بر اساس معیار های عمومی

 خانوار2555اقل:حد

 خانوار4555حداکثر: 

 جمعیت سرویس دهنده

 شعاع دسترسی متر105-605فاصله محالت مسکونی زیر پوشش

 تخت برای بستری شدن. 15نفر بطور متوسط25555نفر تا15555یک درمانگاه برای ظرفیت -

 متر مربع. 20نفر 155به ازای هر  -

 مترمربع می باشد.2055حد اقل زمین تفکیکی  -

 سرانه و فضای مورد نیاز

 نوع ارتباطالت نزدیک مرکز ناحیه قرار گیرد.

 موقعیت معمول های شریانی درجه دو قرار گیرد.بر خیابان 

 کل زمین.%45کل زمین، حداقل سطح آزاد%65سطح کل زیر بنا در طبقات حداکثر -

 طبقه. 2حداکثر طبقات  -

 حداکثر فاصله تا محالت مسکونی یک کیلومتر -

 های شریانی درجه دو قرار گیرد.بر خیابان -

 در اراضی مسطح ساخته شود. -

 بینی یک محل توقف خودرو الزامی است.مترمربع سطح زیربنا پیش 65به ازای هر -

 ضوابط طراحی

 همجواری با کاربری های مرکز ناحیه. -

 همجواری با فضای سبز شهری. -

 اولویت های سازگاری

 

 4های منطقه فضایی درمانگاهتحلیل توزیع  -5
 4ها در سطح منطقهوضعیت کلی درمانگاه -1-5

واحد درمانگاهی مستقر هستند که همگی دارای  9طبق آخرین آمار وضع موجود، در سطح منطقه 

های درمانگاهنشان دهنده  4جدول نامه وزارت بهداشت مشغول به کار هستند. مجوز فعالیت و طبق آئین

  باشد.منطقه می

 

 

 

 

 



 

 

 های تحقیق[]یافته4های عمومی منطقهمشخصات درمانگاه -4جدول 

نوع تخصصپذیرشتصدینام درمانگاه

عمومیشبانه روزیخیریهامام جواد 

عمومیشبانه روزیسپاه پاسدارانایثارگران فجر

انه روزیشبخصوصیپنج تن عمومی

عمومیشبانه روزیخصوصیثاراهلل

عمومیشبانه روزیخیریهحسن ا بن علی 

یحضرت مهد خیریهشبانه روزیعمومی

عمومیشبانه روزیخصوصیطبرسی

عمومیشبانه روزیشرکت تعاونینورالقائم

عمومیشبانه روزیخصوصیسپهر شرق

 
 ها نگاهبررسی کمی و کیفی توزیع درما -2-5

 1نفر 21555مرکز درمانی عمومی وجود دارد و در مقابل هر  9نفری 246296جمعیت با  4در منطقه 

که درمانگاه تخصصی در این منطقه احداث نشده است. در مقیاس ناحیه در این مومی ، درحالیع درمانگاه 

دارد. که نشانگر عدم تعادل و  مرکز درمانی )درمانگاه( وجود2و3و4تعداد 3و  2و 1منطقه به ترتیب نواحی 

. همانطور که در نقشه شکل مشخص است، این توزیع حاکی از عدم تعادل در سطح نواحی باشدتوازن می

  باشد.منطقه می

 

 

  های تحقیق[]یافته 4ها در منطقهپراکنش درمانگاه -2شکل 



 

 

 گاه در منطقهدرمان بررسی رابطه جمعیت و کاربری -3-5

های آن جمعیت، تعداد و تراکم آن از اهمیت باالیی ها و برنامههای شهری و طرحدر تمامی پروژه

و در تمامی  ت و امکانات برای رفاه جمعیت ساکن است.ابرخوردار است. زیرا اصوالً تمامی این تاسیس

توجه شود باید ای آینده آن ههای شهری به وضع موجود جمعیت و پیش بینیمطالعات و احداث کاربری

 ت.های شهری اسزیرا جمعیت پایه و اساس کاربری
-نفر می25555تا15555استاندارد تحت پوشش برای هر واحد درمانگاهی در سطح ناحیه بینجمعیت 

ه با بسیار ناعادالنه است. این منطق توزیع جمعیت و درمانگاه در سطح نواحی 4در منطقهاز این منظر . باشد

درمانگاه عمومی، و  1نفر 55215مرکز درمانی عمومی وجود دارد و در مقابل هر  9نفری 246296ی جمعیت

تشدید این ناهمگونی را در سطح  0جدول  گونه درمانگاه تخصصی در این منطقه احداث نشده است.هیچ

  دهد.نواحی این منطقه نشان می
 

 ؛ محاسبات: نگارنده[2] تناسب جمعیت، مساحت هر ناحیه و تعداد و سرانه درمانگاه -5جدول 

4منطقه  
جمعیت 

()نفرناحیه 

ه مساحت ناحی

 )مترمربع(

درمانگاه 

عمومی

 جمعیت تحت پوشش

هر واحد)نفر(

1ناحیه 

2ناحیه 

3ناحیه 

 

-این منطقه با توجه به میزان استاندارد  جمعیتی سرانه درمانگاهی در حد بسیار مطلوب می 1در ناحیه

. اما استدر بازه استاندار قرارد دارد اما در آستانه فزونی جمعیت بر تعداد درمانگاه موجود  2باشد. ناحیه

جمعیت تحت پوشش هر مرکز در این  شده،ه نحوی دیگر نمایان این منطقه کامالً ب 3وضعیت در ناحیه 

تراکم  -3شکل به باشد و اگر نگاهی هم برابر ماکزیمم جمعیت استاندارد تعریف شده می 4ناحیه تقریباً

های در بخش دهای درمانگاهاوالً به فقدان واحداشته باشیم، جمعیت و توزیع درمانگاه در سطح منطقه

وسیعی از شرق و مرکز ناحیه، و ثانیاً وضعیت نامطلوب توزیع همان دو مرکز موجود پی خواهیم برد و نیز 

 2اینکه دسترسی بسیار از شهروندان در این ناحیه به مراکز درمانی بسیار با مشکالتی همراه است. در ناحیه 

های تراکم متوسط و نیز در قسمت 1معیتی قرار دارد و درناحیه واحدهای درمانی در مناطق تراکم باالی ج

 سازد.باالی جمعیتی مراکز درمانگاهی مستقر هستند که وضعیت دسترسی را مطلوب می

 



 

 

 

 های تحقیق[]یافته تراکم جمعیت و توزیع درمانگاه در سطح منطقه -3شکل 

 
 فاده از شعاع عملکردیتحلیل مناطق خدماتی با است -4-5

توان با ابزاری خاص سطوح عملکرد مراکز خدماتی را تعیین می GISدر سیستم اطالعات جغرافیایی

متر تا محالت مسکونی در نظرگرفته شده است. در 105تا605نمود. برای هر مرکز درمانگاه شعاع عملکرد

های ساختمانی بر اساس جمعیت بلوك متر(155این تحلیل در دو منطقه مورد مطالعه متوسط شعاع عملکر)

 . شودذیل مشاهده می 4شکل  مشخص شد. که در1330سال

درصد در حریم پوشش شعاع خدماتی 5226نفر این منطقه246296نفر از جمعیت 644نیز  4در منطقه

محالت مسکونی)ارشاد، آبکوه، فلسطین( فاقد مرکز  1منطقه 2های این منطقه قرار دارند درناحیهدرمانگاه

درمانگاه هستند.. در قسمت جنوبی محله احمدآباد نیز درمانگاهی قرار ندارد. در سایر نواحی نیز حریم 

این منطقه بخش وسیعی از  3نیز در ناحیه 4عملکردی یک ناحیه در ناحیه دیگر همپوشانی دارد.در منطقه

عبا و شهید قربانی مطلقاً مرکز درمانی وجود ندارد که خود با توجه به بافت آلتنشرق آن در محالت پنج

 سازد.جمعیتی متراکم آن بسیاری از شهروندان را با مشکل مواجه می



 

 

 

 های تحقیق[]یافته ها و جمعیت تحت پوششحریم عملکردی درمانگاه -4شکل 

 
 های تایسنبا استفاده از چندضلعیتجزیه و تحلیل شعاع خدمات  -5-5

سایت  هر برای که است نزدیکی عملگرهای یکی ازVoronoiیا دیاگرام  Thiessen Polygonعملگر

صورت  به را هاسایتThiessenعملگر .دارد کاربردهای مختلف که کندمی مشخص را خاصی محدوده

 ایاطالعات نقطه تبدیل برای روش این شود. نمی برتری قایل یا وزن هیچ هاسایت برای و بررسی یکسان

 الگوی ارزیابی سریع برای و کندمی عمل موجود نقطه ترینبه نزدیک هاناحیه تخصیص مبنای بر ناحیه به

 منتج خدماتی سطوح اندازه اختالف .باشد مفید تواندمی خدماتی مانند مراکز درمانگاهی مراکز فضایی توزیع

 ها در سطح منطقه مورد مطالعهدرمانگاه  مکانی توزیع در تعادل عدم دهندهنشان تایسن، هایضلعی چند از

 .باشدمی

های جمعیتی تلفیق شده و با بلوك GISافزارکه  در نرم (0شکل ) 4ن منطقهیسهای تادر نقشه پلیگون

عدم تعادل در منطقه و دسترسی نداشتن بخش  محاسبات جمعیت آن مشخص است، حاکی از آن است که

به طوریکه بخش وسیعی از شرق منطقه در  وسیعی از منطقه به امکانات درمانگاهی در منطقه مشهود است.

چنین و در واقع گونه واحد درمانگاهی وجود ندارد و همآن، در دو محله مسکونی پرجمعیت آن هیچ 3ناحیه

طور در دو ناحیه دیگر آن تحت پوشش خدمات قرار دارد و همینبخش کوچکی از جمعیت این ناحیه 

دهد و محالت پنج تن آل عبا، شهید ع واحدهای درمانگاهی نشان میتوزیع نامتعادلی را بین جمعیت و توزی

ها های تایسن آنگونباشد و در این نقشه پلیقربانی و نیمی از محالت رده و پنج تن فاقد واحد درمانگاه می

 وشش نداده است.را پ



 

 

 

 

 های تحقیق[]یافته 4تایسن منطقه یهاتوزیع جمعیت درون پلیگون -5شکل 

 

 های مجاوربررسی سازگاری مراکز درمانگاه با کاربری -6-5
 ها باخوانی فعالیتگیرند باید از نظر سنخیت و همهایی که در کنار حوزه نفوذ یکدیگر قرار میکاربری

پس از مشخص نمودن  های دیگر نگردد..یکدیگر منطبق بوده موجب مزاحمت و مانع انجام فعالیت

های میدانی و بصری محل دقیق هر درمانگاه در منطقه نسبت به واحدهای درمانگاه در منطقه و بررسی

نهادی های پیشریهای کاربهای تراکم مسکونی منطقه و نقشههای مجاور و همچنین استفاده از نقشهکاربری

ترسیم  6 جدولمعرفی شده به شرح  های فرادست، وضعیت سازگاری هر مرکز طبق ماتریس سازگاریِطرح

جدول ها ها در منطقه جدول وضعیت ناسازگاری درمانگاهها و نسبتاًناسازگاریو سپس با محاسبه ناسازگاری

 جهت مشخص شدن میزان ناسازگاری هر درمانگاه به دست آمد. 1

 



 

 

های مجاوربا کاربری 4های منطقهسازگاری و ناسازگاری درمانگاه   -های تحقیق[]یافته 6 جدول  

 
 

 های تحقیق[]یافته مجاور یها یکاربر با مانگاهدر یکاربر یناسازگار وضعیت -7جدول 

 کامالًناسازگار نسبتاًناسازگار نسبتاًسازگار کامالًسازگار نام درمانگاه
جمع درصد 

 ناسازگاری

%25 امام جواد   45%  25%  65%  

 25% ایثارگران فجر  45%  65%  

45% پنج تن  25%  65%  

25% ثاراهلل  45%  65%  

%25 حسن ابن علی   45%  45%  

25% حضرت مهدی   25%  45%  

%45 طبرسی  25%  

%25 نورالقائم  65%  25%  35%  

%65 سپهر شرق  

 

-های امام جواد، ایثارگران، پنجدرصد دارند ) درمانگاه 65ناسازگاری باالی 4های منطقهبیشتر درمانگاه

 %35درمانگاه نورالقائم با درصد است. 44گاری در  این منطقه. و به طور متوسط میانگین ناسازتن، ثاراهلل(

ناسازگاری با قرارگرفتن در معابر کندرو محله و نیز در مجاورت مدرسه راهنمایی )دبیرستان دوره اول( و 

با قرارگیری در  4کاربری مذهبی مسجد دارای بیشترین ناسازگاری است. درمانگاه حسن بن علی در منطقه 

بازی کودکان و خطرآفرین بودن برای سالمت اطفال و مجاور بودن با پارك محله ناسازگار  مجاورت پارك



 

 

قرارگرفتن  4ها در منطقهشده است. عمده ناسازگاری%05که مجوع ناسازگاری آن کمتر از شده است درحال

چنین . همهای محله است. چنین مجاورت با پاركهای درمانگاهی در مسیرهای کندرو محله و همکاربری

-( ناسازگاری و نسبتاً ناسازگاری را با کاربری4های سپهرشرق و طبرسی )منطقهشود که درمانگاهمشاهده می

   های مجاور خود ندارند.  
 

 ، آزمون فرضیاتنتایج -6

ها با استفاده و تحلیل توزیع فضایی آن 4های منطقهپس از بررسی وضع موجود درمانگاه در این مطالعه

در توزیع جمعیت و ، مشخص شد که )شعاع عملکردی، تحلیل  تایسن، تراکم و...( های معرفی شدهاز مدل

خا بر اساس جمعیت نواحی و محالت ها در این منطقه ناهماهنگی وجود دارد و توزیع درمانگاهدرمانگاه

از %25ه تنهاجمعیت کل منطق%65با  3به طوریکه ناحیه ؛صورت نگرفته است ) پذیرفته شدن فرضیه اول(

ها نیز بیشتر در محالت را داراست، عالوه بر آن استقرار درمانگاه واحد درمانگاه(2) هاتعداد درمانگاه

چنین در سطح نواحی نیز این عدم تعادل بیشتر مشاهده هم مسکونی با تراکم کم و متوسط انجام شده است.

گونه واحد ، هیچ3می از محله رده در ناحیهنیز نی شود، در محالت شهید قربانی و پنج تن آل عبا ومی

نشین هستند و سطح توسعه آن و دسترسی به خدمات این محالت حاشیه درمانگاه تاسیس نشده است

واحد درمانگاهی دارد که نسبت به میزان  2تر است، و درمجموع کل ناحیه شهری از سایر نواحی پایین

-ترین برخورداری میدر برخورداری از خدمات را به کم توسعه و جمعیت بیشینه آن سطح مطلوبیت ناحیه

) %44درصدی )کمترین مساحت( از مساحت منطقه 16نیز با توجه به سهم  1ناحیه که در حالی. رساند

و به دلیل قرارگیری در محدوده نزدیک به مرکزیت شهر در ها را در اختیار دارد بیشترین تعداد( از درمانگاه

 )پذیرفته شدن فرضیه دوم(.  در بین نواحی قرار داردسطح توسعه باالتری 

 
 های تحقیق[]یافته نسبت درصد مساحت،جمعیت،تعداددرمانگاه هر ناحیه از کل منطقه -8جدول 

 ناحیه
مساحت 

 )درصد(

جمعیت 

 )درصد(
 درمانگاه)درصد(

1 16 10 44 

2 25 23 33 

3 62 65 22 

 %65واحد( ناسازگاری باالی0ها )نیز مشخص شد که بیش از نیمی از درمانگاهدر مبحث سازگاری 

 4ها در منطقهناسازگاریبیشترین  .های مجاور سازگار استتقریبا با کاربری واحد درمانگاه 2دارند و تنها



 

 

 تهای محله اسچنین مجاورت با پاركهای درمانگاهی در مسیرهای کندرو محله و همقرارگرفتن کاربری

 )پذیرفته شدن فرضیه سوم(.

 

 پیشنهادات -7

، به منظور تحت پوشش قرار دادن تمام نواحی منطقه یابی واحدهای درمانگاهی دررت بازمکانضرو -

به خدمات درمانی، با توجه به معیارهای موجود به دالیلی نظیر پراکنده بودن واحدهای درمانگاهی 

چنین دستیابی به سازگاری بیشتر بین کاربری هم و نامناسب بودن سطح دسترسی در سطح مناطق و

 نواحیهای مجاور در درمانی و سایر کاربری

افزایش واحدهای درمانگاه به منظور کاهش سرانه و تعداد جمعیت تحت پوشدش هدر واحدد علدی      -

. و یکسان نمودن و به تعادل رساندن تعداد درمانگاه در هر ناحیه 4منطقه 3و 2الخصوص در نواحی

 هر ناحیه و منطقه.و مساحت  اطق با توجه به میزان جمعیت از من

-جایی و یا احداث درمانگاه در محالت مسکونی با تراکم جمعیت باال به جهت دسترسی آسانجابه -

 ی.تر و تعداد بیشتری از شهروندان به خدمات درمان

منطقه  هید قربانبعبا و شآلتندر محالت پنج رورت و نیاز شدید به تاسیس واحدهای درمانگاهض -

، به علت عدم وجود هرگونه واحد درمانی با توجه جمعیت زیاد این محالت و سطح پایین درآمد 4

 ر.ه شهیو بهداشت در این محالت حاش

 جدید و مورد نیاز در منطقهدرمانگاه مراکز  اصولی مکانیابی -
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