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  دهیچک
محلهه    -موقعیت تاسیسات شهری باید به نسبت سطح زمینی که به نسبت کارکرد و برحسب موقعیت مکانی

شهرداری مشههد بهه    1در نظر گرفته شده  معین باشد. در حال حاضر منطقه هاآنناحیه شهری  منطقه شهری برای 

ی و زیسهت محیطهی ناشهی از ایهن     علت تراکم باالی کاربری درمانی در مقیاس شهر و فراشهر  با مشکالت ترافیک

بها توجهه بهه سهرانه هها و       موجهود  مراکز درمهانی نحوه مکان گزینی   بررسی رسدیمتراکم روبروست. لذا به نظر 

منطقی جهت کاهش مشکالت موجود  گهامی مهو ر در برنامهه     یهاحلمعیارهای مکان یابی  جهت دستیابی به راه 

در سهطو    ایهن منطقهه   وضعیت فعلهی مراکهز درمهانی    به بررسی  مقاله این ریزی آتی خواهد بود. بر این اساس  

 همچنین   پردازدیمخدمات رسانی محله ای  ناحیه ای  منطقه ای و شهر با سرانه های پیشنهادی در طر  تفضیلی 

 Spatial تحلیهل مکهانی   یهها مهدل  و  Arc Gis    بها اسهتفاده از نهرف افهزار     نحوه استقرار مکانی مراکز درمانی

analyis  تیسن یهایضلعو چند Thiesen  این پژوهش   .ردیگیمدر سطو  خدماتی مورد تجزیه و تحلیل قرار

مربوطهه   یهاسازماناز تحلیلی است. داده ها به صورت کتابخانه ای و میدانی  -توصیفی   از نوع کاربردی و روش

و منطقه  کمتهر از   جمع آوری گردیده است. بر اساس نتایج پژوهش  سرانه درمانی موجود در اکثر محالت  نواحی

سرانه پیشنهادی در طر  تفضیلی است. این منطقه در سطح شههر  از سهرانه بهاالی درمهانی نسهبت بهه کهل شههر         

و  خدماتی نا متعهادل و بهدون توجهه بهه شهعاع      . همچنین توزیع و پراکنش این کاربری در سطباشدیمبرخوردار 

دسترسی مناسب مراکز درمانی صورت گرفته است. سطح و سرانه پایین درمانی در سطو  محله  ناحیهه و منطقهه    

سرانه باالی درمهانی در سهطح شههر      ناشی از عدف تعادل در نظاف عملکردی و خدمات رسانی در این منطقه است.

 نی و شدت مشکالت ترافیکی و زیست محیطی در این منطقه شده است.باعث افزایش سفرهای درما

 

 شهرداری مشهد  سطو  خدماتی  شعاع دسترسی 1مکان یابی  کاربری درمانی  منطقه :یدیکل یهاواژه   
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 بیان مسالهو  مقدمه-1

خوردن تعادل به هم  بدون تردید عمده ترین ا ر رشد شتابان شهرنشینی و رشد بی رویه فضای شهری   

 از شودیمدر تمامی شهرهای ایران مشاهده  که بدون استثنا توزیع خدماتی و نارسایی سیستم خدماتی است 

بیش از هر دوره دیگری  کالبدی پیچیده -با توجه به ساختار فضایی شهرها  امروزه زندگی در سویی دیگر 

 (.9: 1931)فعلی  آوردیمو کمبود و نارسایی آن مشکالتی را برای ساکنین بوجود  وابسته به خدمات است

مختلف شهری و تعیین میزان کمبود و عدف تعادل در سطو  مختلف  یهایکاربر.بنابراین درک وضعیت 

مهم  یهایکاربریکی از (. 5: 1931)خوش فر  شودیممنطقه ای به عنوان ضرورتی اجتناب ناپذیر مطر  

مستقیم در تعیین سالمت فرد در جامعه دخیل هستند.  به طورخدمات بهداشتی درمانی است که  ی شهر

 در جوامع شهری اهمیت به خصوصبه موقع و ارزان به این مراکز در هر جامعه ای   دسترسی سریع 

تحقق آن  است که میزان تحقق یا عدفحدی .اهمیت این کاربری به (3: 1931)درگاهی  فوق العاده ای دارد 

  از هایکاربربا توجه به آنکه تعیین محل استقرار  .باشدیمیکی از جنبه های مهم طر  تفضیلی شهری 

  اغلب به علت هاطر   این شودیمشهری انجاف  یهاطر درمانی  عمدتا توسط  کاربری بهداشتیجمله 

 محدودیت در اجرای برنامه ها  توجه نداشتن مسئولین امر به رعایت الگو و معیارهای مناسب جهت 

طوریکه در اغلب شهرها عدف تخصیص ه ب  کارایی الزف را ندارد  مکان یابی بهینه و کمبود منابع مالی

اکز درمانی و تعداد عوامل مو ر در متناسب فضا و جایابی بهینه عناصر خدماتی و کالبدی شهر به ویژه مر

محیطی و ترافیکی را زیست  یهایآلودگ از جمله مکان یابی این مراکز  افزایش روزافزون مشکالت شهری 

و هزینه های بیشتری را بر دوش شهروندان تحمیل و نظم و انضباط شهری را با  به دنبال داشته و دارد

موارد قابل توجه در توزیع مراکز بهداشتی درمانی در میان مناطق . از جمله کندیممتعدد روبرو  یهاچالش

که این منطقه را به  استشهرداری مشهد  1منطقه شهر مشهد  تراکم باالی خدمات بهداشتی درمانی در

به این منطقه شده زیاد در نتیجه باعث مراجعات و پهنه درمانی در سطح شهر مشهد تبدیل نموده   نیترمهم

عامل تشدید کننده مشکالت ترافیکی و زیست محیطی در این منطقه است که به عنوان خود  که این امر 

. بنابراین با توجه به اهمیت این منطقه در ارایه خدمات شودیمشهر شناخته یکی از هسته های مرکزی 

این منطقه  در سوال اصلی تحقیق  نحوه مکان گزینی مراکز درمانی  درمانی در سطح شهر مشهد بهداشتی

توجه به با در این منطقه  موجود ست تا نحوه مکان گزینی مراکز درمانیاشده  بر اساس آن  تالش است و

مورد بررسی در سطو  خدماتی   ضوابط و استانداردهای موجود در طر  تفضیلی و معیارهای مکان یابی

ت محدوده مورد مطالعه کم شود و با شناخت و ارائه راهکارهای مناسب هم مشکال   تااجمالی قرار گرفته

 هم سایر نواحی شهری از عدالت در توزیع این مراکز برخوردار شوند. 

 



 

 

 تحقیق روش-2

تحلیلی است و جامعه آماری تمامی مراکز  -دارای هدف کاربردی و روش آن توصیفی پژوهشاین 

و تحلیل کمی این کاربری در سطو  مختلف  ارزیابی. جهت باشدیمشهرداری مشهد  1درمانی منطقه

خدماتی در وضع موجود  به مقایسه دقیق سرانه و مساحت این کاربری با سرانه استاندارد در طر  تفضیلی 

در هر یک از سطو  خدماتی )محله  ناحیه  منطقه و شهر( پرداخته و با توجه به آن به بررسی کمبودهای 

  سپس وضعیت موجود سرانه مراکز درمانی در سطح پردازدیمطقه موجود در سطح محالت و نواحی و من

توزیع مکانی مراکز الگوی . جهت تحلیل گرددیمشهر در این منطقه با سرانه درمانی در کل شهر مقایسه 

 تیسن یهایضلعو چند  spatial Analysis فضاییتحلیل مکانی  یهامدلو   ArcGisدرمانی از نرف افزار

Thiesen  استفاده شده است. بدین منظور پس از جمع آوری داده های مکانی  پایگاه اطالعاتی تشکیل شده

 و نقشه های مورد نیاز تهیه و برای هریک از عوامل تا یر گذار در مکان یابی مراکز درمانی مانند:

ه( مشخص و )محله  ناحیه  منطق هایکاربرشعاع دسترسی  الیه مرتبط تهیه شده و در هر الیه حریم  

ای به ناحیه با  خارج از شعاع دسترسی محاسبه گردیده است. جهت تبدیل اطالعات نقطه یهامساحت

مرکز درمانی موجود انجاف شده  نیترکینزدتیسن  تخصیص ناحیه ها به  یهایضلعاستفاده از روش چند 

 است. 

 پیشینه تحقیق-3

لیکن در زمینه مکان یابی  طوالنی برخودار است. ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در شهر ها از سابقه

 میالدی بر 07درمانی سابقه طوالنی نیست. سابقه این گونه مطالعات به دهه  مراکز خدمات بهداشتی و

میالدی دپارتمان بهداشت و تامین اجتماعی انگلستان به توسعه استراتژیک مراکز  1303. در سال گرددیم 

 یهاسالآن پس  مطالعات در این زمینه آغاز شد. در  توجه نشان داد و ازخدمات بهداشتی و درمانی 

در اتریش این مطالعات دنبال شد. ایده مکان یابی مراکز بیمارستانی توسط شخصی بناف لسلی  1331-1337

میهیو در کالج بیرک برک لندن ارائه شد که کار اصلی ایشان توسعه یک مدل فضایی برای پیش بینی جریان 

 شدهیمغیر بیمارستانی نتیجه اجعه بیماران به بیمارستان بوده و از تغییرات در عرضه و تقاضای خدمات مر

 .باشدیمخی از مطالعات داخلی انجاف شده در خصوص موضوع  به شر  بر (.17-11: 1939است)عزیزی  

  تحلیل توزیع فضایی مراکز درمانی)بیمارستان(شهر مشهد1931عمار دانایی فرد  

   درمانی با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی-مکان یابی مراکز بهداشتی1931محمد فعلی  

تحلیل دسترسی غیرفضایی به خدمات بهداشتی و درمانی در شهر مشهد با  1937مصطفی امیر فخریان 

  اقتصادی یهاشاخصتاکید بر 



 

 

-آموزشی یهایکاربرید بر تفضیلی شهری با تاک یهاطر پژوهشی پیرامون 1930  رهنمارحیم 

  درمانی-بهداشتی

مکانی خدمات بهداشتی و درمانی با استفاده  -برنامه ریزی و ساماندهی فضایی1933عیسی ابراهیم زاده  

 .شهر زنجان .مورد:Gis از 

 شهری در شهر مشهد یهاطرح تهیهبررسی سابقه  -4

با توجه به موقعیت جغرافیایی  ارتباطی  زیارتی  سیاحتی و اقتصادی مشهد و مهاجرپذیری و رشد سریع      

جمعیت آن این شهر جزء اولین شهرهای ایران است که دارای برنامه ای برای کنترل فیزیکی شهر در قالب 

سه طر  جامع تهیه شده  . لذا برای هدایت و کنترل فیزیکی و اجتماعی و اقتصادی شهرباشدیمطر  جامع 

و دومین طر  جامع)مهرازان( برای افق زمانی  1915-1907جامع اولیه)خازنی( برای افق زمانی  طر  .است

و سومین طر  جامع نیز با عنوان طر  توسعه و عمران)جامع( کالنشهر مشهد مقدس قبل از  1935-1907

 تهیه شده است. 1935-1175رای افق زمانی قبلی توسط مهندسین مشاور فرنهاد باتماف افق زمانی طر  
 شهر مشهد  خازنی و مهرازان در یهاطرحبر اساس کاربری بهداشتی درمانی سرانه وضعیت -4-1

متر  5/1بهداشتی درمانی  یهایکاربرسرانه پیشنهادی برای  1907در طر  جامع اولیه برای افق سال 

. با این حال در سال شدیمدرصد از وسعت شهر مشهد را شامل  12/1مربع در نظر گرفته شده بود که 

متر مربع بوده است که نشان از عدف تحقق  59/7سرانه موجود این کاربری در شهر مشهد بالغ بر 1907

ین کاربری دارد. در طر  جامع  انویه شهر پیشنهاد های ارائه شده در طر  جامع اولیه شهر در خصوص ا

این طر  برای فضای . پیشنهاد شده است 1935متر مربع تا سال  50/1مشهد برای افق طر   سرانه 

هکتار زمین در نظر گرفته است که با مساحت وضع موجود آن  152شهر مشهد در افق طر   یهامارستانیب

(. در یک جمع بندی از وضعیت درمانی در 1907)طر  جامع خازنی  شودیمهکتار  139در مجموع شامل 

گفت: مطالعات انجاف شده در خصوص میزان تحقق کاربری بهداشتی درمانی طر   توانیمشهر مشهد 

قطعه بهداشتی درمانی  101تفضیلی شهر مشهد در وضع موجود بیانگر آن است که در طر  تفضیلی بیش از 

 215019مترمربع پیش بینی شده که از این میزان در وضع موجود  تنها  1203331با وسعتی معادل 

درصد( از مجموع کاربری بهداشتی درمانی طر  تفضیلی تحقق پیدا کرده است. به عبارتی 20/92مترمربع)

درصد از وسعت کاربری بهداشتی درمانی طر  تفضیلی در وضع موجود تحقق پیدا نکرده و به سایر  99/29

 .(193: 1930تغییر پیدا کرده است)رهنما   هایکاربر

 معرفی منطقه مورد مطالعه -5

 1111. مساحت این منطقه شودیمشهرداری مشهد از قدیمی ترین مناطق شهرداری محسوب  1منطقه

جمعیت  1935بر اساس سرشماری  درصد کل شهر مشهد را به خود اختصاص داده است. 5/2هکتار بوده و 



 

 

این منطقه مسکونی  تجاری  اداری   یهایکاربرعمده حاضر . در حال باشدیمنفر  153925این منطقه 

با توجه به  . اهمیت خدمات رسانی در این منطقه چند برابر مناطق دیگر بوده وباشدیمبهداشتی و آموزشی 

جمعیت شهر  57/7از  این منطقه روزانه به طور متوسط بیش اهمیت شریانی و بافت مرکزی محدوده  از

و مطب پزشکان   هامارستانیبمشهد خدمات گوناگونی چون ادارات  مراکز بهداشتی و درمانی مانند 

 .گردندیمواحدهای تجاری  آموزشی و.....بهره مند 

 شهرداری مشهد 1تفضیلی منطقه طرح  -6

 متر مربع19033121منطقه این منطقه  تماما در داخل حوزه میانی غربی قرار گرفته است. مساحت این 

بر اساس طر  ( 1175)و جمعیت پیشنهادی آن در سال  باشدیم (1935سال )نفر 153925و جمعیت آن 

برخوردارترین منطقه در سطح حوزه از نظر خدمات دهی به  1منطقه. خواهد بودنفر  101111جامع فرنهاد 

بر اساس طر  تفضیلی خازنی شکل  .این حوزه تماما .شودیمساکن و غیر ساکن( محسوب )شهروندان

 (.1931)پارسوماش پایدار  گرفته است

 تقسیمات کالبدی منطقه مورد مطالعه  -6-1

محله  11شهرداری مشهد به سه ناحیه تقسیم شده است. این منطقه دارای  1در طر  تفضیلی خازنی منطقه  

در حال حاضر در طر   محله است. 1دارای  9ناحیه محله  1دارای  1ناحیه محله  9دارای 1که ناحیه باشدیم

شهرداری مشهد به مهندسین مشاور پارسوماش پایدار  1طر  تفضیلی منطقه توسعه و عمران)جامع( فرنهاد 

ناحیه تقسیم  5شهرداری مشهد به  1منطقه براساس تقسیمات طر  تفضیلی جدید  واگذار گردیده است.

 (.1931یدار  )پارسوماش پامحله است  11دارای  و شودیم
 

 شهرداری مشهد 1(تقسیمات کالبدی پیشنهادی منطقه1جدول)
جمعیت موجود  براساس  ناحیه

 1335سرشماری

جمعیت پیشنهادی در 

  1445سال 

 کل مساحت ناحیه

 3421233 23382 26346 )محالت سجاد،ملک آباد(1ناحیه

 2264343 22386 22645 )محالت فلسطین،راهنمایی،آبکوه(2ناحیه

 2882522 33614 34314 )محالت گوهرشادوهجرت(3ناحیه

 3468512 54426 44341 ،قائم وسناباد(2)محالت مجد،مطهری4ناحیه

 2525261 23364 26822 )محله احمدآباد(5ناحیه

 1321، منبع: پارسوماش پایدار

 

 

 



 

 

 شهرداری مشهد 1( تقسیمات کالبدی پیشنهادی منطقه 1نقشه )

 
 1322بر اساس داده های موجود،  منبع:نگارنده                          

 شهرداری مشهد 1کاربری درمانی در منطقه -6-2

شهر و فراشهر وجود دارد.در حال حاضر از   این منطقه در سه مقیاس محله منطقه کاربری درمانی در

در سطح  13/7و سرانه  13مترمربع و به تعداد  97112کل فضای تحت اشغال کاربری درمانی در این منطقه  

در مقیاس  1مترمربع و به تعداد  39915در سطح منطقه و  79/7و سرانه  3مترمربع و به تعداد  1997محله  

موجود در منطقه)تجاری  اقامتی  آموزشی و نظامی(کاربری  یهایکاربرکل از  شهر و فراشهر وجود دارد.

 .را اشغال نموده است 23/7و در مقیاس شهر و فراشهر  79/7ودر سطح منطقه  11/7درمانی در سطح محله 
 

 1( سرانه های منطقه 2جدول)
 

 کاربری

 

 مقیاس

 

 موجود جمعیت

 نفر 153342

 

 فراسطح

درصد از کل 

 کاربری

از درصد 

 کل منطقه

   تعداد مساحت سرانه تعداد مساحت

 

 درمانی

 22/4 52/23   12/4 43 34146 محله

 43/4 32/3   43/4 2 4334 منطقه

شهر و 

 فراشهر

   23325 4 42/83 63/4 

 25/4 44/144   22/4 58 34486  جمع درمانی
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 فرنهاد کاربری درمانی در طرح جامعسرانه های پیشنهادی  -6-3

سرانه کاربری درمانی پیشنهادی به تفکیک سطو  برنامه ریزی به شر  زیر ارائه فرنهاد  در طر  جامع   

 ست.اشده 
 فرنهاد سرانه های پیشنهادی کاربری درمانی در طرح جامع( 3جدول)

 سرانه مترمربع انواع کاربری مرتبط عملکرد نام کاربری

 31/4 درمانگاه،مراکزبهداشت ودرمان،مراکزتنطیم خانواده و مشاوره محله درمانی

 18/4 تخصصی و مراکز درمانی هاکینیکل ناحیه

و پایگاه اورژانس و فوریتهای پزشکی،مراکز انتقال و بانک  هاکینیکلپلی  منطقه

 و خانه سالمندان، خون،مراقبت معتادین،معلولین و بیماران روانی مراکز توانبخشی

 و.....

54/4 

 44/1 بیمارستان و زایشگاه،پرورشگاه و شیرخوارگاه شهر

 

 1322،منبع: فرنهاد

 یافته های پژوهش -8
  1تعیین سطوح و سرانه کاربری درمانی در منطقه -8-1

. در این قسمت ابتدا باشدیمناحیه جدید  5محله و در تقسیمات جدید شامل  11این منطقه شامل  

وضعیت موجود محالت با یکدیگر سنجیده شده و سپس این مقایسه بر اساس تقسیمات جدید کالبدی در 

 .شودیمبررسی  و شهر در سطو  باالتر یعنی منطقهسپس  و ردیگیمسطح نواحی پیشنهادی نیز صورت 

 حاصلضرب از ابتدا تفضیلی  طر  در پیشنهادی سرانه با موجود کاربری مقایسه جهتبدین ترتیب که 

 نیاز مورد مساحت تفضیلی  طر  در زمین پیشنهادی سرانه دریک از سطو  خدماتی  هر در موجود جمعیت

 درمانی مساحت تفاضل از سپس ه آمد بدست )محله  ناحیه و منطقه( خدماتیسطو  یک از  هر برای

 در هر یک از سطو  خدماتی مورد موجود درمانی کاربری وضعیت موجود  درمانی مساحت با استاندارد

 .ردیگیم قرار تحلیل و تجزیه
 تعیین سطوح و سرانه کاربری درمانی در سطح محالت -8-2

 91/7  شهرداری مشهد برای کاربری درمانی در سطح محله 1مهندسین مشاور در طر  تفضیلی منطقه  

د  مشه شهرداری1 منطقه در محالت سطح در درمانی کاربری سرانه و سطح بررسی .اندگرفتهسرانه در نظر 

مساحت درمانی موجود در محالت منطقه با سرانه درمانی در طر  تفضیلی تفاوت   دهدیم نشان( 1جدول)

زیادی دارد و اکثر محالت با کمبود سرانه درمانی مواجه اند. عالوه بر این  توزیع و پراکندگی کاربری 

به غیر از محله آبکوه که فاقد  از وضعیت متعادل و متناسبی برخوردار نیست. در میان محالتموجود درمانی 

 71/7مترمربع در محله قائم و سناباد تا  92/7کاربری درمانی است  در سایر محالت سرانه درمانی از 



 

 

مترمربع در محله هجرت متغیر است. محله احمدآباد دارای بیشترین جمعیت و مساحت در میان محالت 

  ولی از نظر مساحت درمانی با کمبود سرانه مواجه است. بیشترین مساحت درمانی مربوط به باشدیم منطقه

. محله قائم و سناباد از نظر باشدیممترمربع  91/7مترمربع و سپس محله سجاد با  92/7محله قائم و سناباد با 

انی بیشترین سرانه را به خود در بین محالت منطقه قرار دارد ولی از نظر مساحت درم 0جمعیت دررتبه 

اختصاص داده بطوریکه از سرانه مورد نیاز بیشتر بوده و با مازاد مساحت روبروست. محله سجاد از نظر 

بوده و این محله نیز با مازاد سرانه درمانی مواجه است.در میان محالت  محله هجرت از  9جمعیت در رتبه 

مترمربع از کمترین مساحت درمانی  71/7با  سرانه درمانی  این محله  قرار دارد 2رتبه  نظر جمعیت در

 برخوردار است. 

 
 1منطقه   تفضیلی طرح درسرانه پیشنهادی  با موجود درمانی محالت مساحت و سرانه مقایسه (4)دولج

 

 محله

 موجود درمانی مساحت

 (مربع متر)

 جمعیت

 موجود

 

 سرانه

 مورد نیاز سرانه

 (مترمربع)

و  موجود عوض مقایسه

 پیشنهادی

 

 وضعیت

 مازاد 42 4233 31/4 16091 5030 سجاد

 کمبود -2525 3334 48/4 10755 739 آباد ملک

 کمبود -3222 3422 42/4 11264 270 فلسطین

 کمبود -2553 3433 43/4 11090 884 راهنمایی

 فقدان -2224 2224 000 9431 00000 آبکوه

 کمبود -4312 4814 43/4 15205 402 گوهرشاد

 کمبود -4423 4163 41/4 13429 70 هجرت

 کمبود -3214 5233 43/4 16882 1319 مجد

 فقدان -4442 4442 000 14329 17 2 مطهری

 مازاد 524 4453 36/4 13090 4648 وسناباد قائم

 کمبود 1384 3343 26/4 26799 6934 آباد احمد

 1321بر اساس داده های موجود، منبع: محاسبات نگارنده

 

 



 

 

 شهرداری مشهد 1(توزیع سرانه های درمانی موجود در محالت منطقه 1نمودار)                       

 

 1322،منبع: نگارنده

 مشهد شهرداری  1منطقه نواحی سطح در درمانی کاربری سرانه و سطوح تعیین -8-3

 تخصیص سرانه که باشدیمو مراکزدرمانی تخصصی  هاکینیکل: شامل ناحیه سطح در درمانی کاربری

شده  تعیین مشاور مهندسین توسط مترمربع 10/7 تفضیلی  طر  در ناحیه سطح در کاربری این به شده داده

دهنده  نشان ( 5)جدولناحیه سطحدر  موردنیاز سرانه با درمانی کاربری موجود سرانه و سطح مقایسه است.

 مساحت اندکی ازاین کاربری وجود دارد و 9تنها در ناحیه  در سطح ناحیه است.سهم ناچیز این کاربری 

 سایر نواحی با فقدان این کاربری روبروست. 
 تفضیلی طرح در زمین سرانه با موجودنواحی   درمانی مساحت و سرانه مقایسه( 5جدول)

جمعیت  ناحیه

 موجود

 مساحت موجود

 کیلومترمربع

 مساحت موردنیاز

 کیلومترمربع

مقایسه وضع موجود 

 و پیشنهادی

 وضعیت

 فقدان -4564 4564 4 26346 1

 فقدان -5433 5433 4 22645 2

 کمبود -5411 5233 228 34314 3
 فقدان -8531 8531 4 44341 4

 فقدان -4556 4556 4 26822 5

 1322،منبع: محاسبات نگارنده

  منطقه سطح در درمانی کاربری سرانه و سطوح تعیین -8-4

 مهندسین توسط مترمربع 51/7 تفضیلی  طر  در منطقه سطح در کاربری این به شده داده تخصیصسرانه 

 به را سرانه 0/03 که باشدیم مربع متر4331  منطقه این در موجود درمانی کاربری مساحت. باشدیم مشاور

 این که دهدیم نشان منطقه این در نیاز مورد مساحت با موجود وضع مقایسه است داده اختصاص خود

 .است مواجه سرانه کمبود مربع متر 31132 با منطقه
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 1در منطقه  تفضیلی طرح در سرانه و مساحت پیشنهادی با موجود مساحت و سرانه مقایسه (6ل)دوج

موجود جمعیت موجود )مترمربع( پیشنهادی )مترمربع( مقایسه وضع موجود و پیشنهادی  نوع کاربری 

هسران مساحت سرانه مساحت تفاوت سرانه وضعیت  153365 

 

 درمانی

54/4 35518 -31136 کمبود  4331 43/4  

 1322،منبع: محاسبات نگارنده     

 شهر   سطح در درمانی کاربری سرانه و سطوح تعیین -8-5

شهرداری مشهد  کاربری درمانی در سطح شهر شامل: بیمارستان و  1بر اساس طر  تفضیلی منطقه

درصد با مساحت  71/09. از کل مساحت درمانی در این منطقه باشدیمزایشگاه  آسایشگاه و شیر خوارگاه 

به  1متر مربع به کاربری درمانی در سطح شهر تعلق دارد. کاربری درمانی در این سطح در منطقه 39915

. از آنجا که این کاربری در این سطح با مساحت درمانی در کل شهر باید باشدیمبیمارستان شهر  1 صورت

به بررسی کوتاهی از سهم این کاربری در مناطق شهر مشهد پرداخته و وضعیت و سرانه سنجیده شود  لذا 

 .میکنیمگانه مشهد بررسی  19در میان مناطق را شهرداری مشهد  1منطقه
 

 به تفکیک مناطق شهر مشهد  هامارستانیب(: جدول سرانه 8)جدول 

جمعیت منطقه به کل  تعداد بیمارستان 1335جمعیت سال منطقه

 شهر

سرانه بیمارستان به ازای  مساحت بیمارستان

 هرنفر)مترمربع(

 6/4 23325 8/4 4 153365 1منطقه

 45/4 245333 16/4 3 458118 2منطقه

 44/4 11563 12/4 2 343215 3منطقه

 22/4 53644 14/4 3 243331 4منطقه

 46/4 14444 8/4 2 156644 5منطقه

 4 4 3/4 4 126243 6منطقه

 43/4 18444 3/4 1 216534 8منطقه

 5/3 358314 4/4 14 143452 3منطقه

 2/4 55413 14/4 3 253513 2منطقه

 44/4 1444 14/4 1 215636 14منطقه

 4 4 8/4 4 184245 11منطقه

 4 4 1/4 4 24534 12منطقه

 2/4 6454 1/4 2 32334 13منطقه

 1322،منبع: محاسبات نگارنده



 

 

 1بیمارستان در منطقه 1واحد بیمارستان در سطح شهر مشهد  91از کل  (0با توجه به جدول شماره )

متوسط  طور بهبا توجه به سرانه  موجود بیمارستان در سطح شهر در شهر مشهد   شهرداری مشهد قرار دارد.

 153925شهرداری مشهد با جمعیت  1نفر یک واحد بیمارستانی موجود است که منطقه 01777برای هر 

واحد بیمارستان دارای مازاد سرانه و مساحت در این سطح نسبت به کل شهرمی باشد.  1( و 1935نفر)سال 

و  3که  منطقه  دهدمیمناطق شهر مشهد نشان  ( وضعیت  سرانه و سطح فعلی این کاربری در0طبق جدول)

و  انددادهبیمارستان به خود اختصاص  1و  17را به تعداد  هابیمارستانشهرداری مشهد بیشترین تعداد  1

و  باشندمیفاقد بیمارستان  11و  11و  2و مناطق  گیرندمیدرصد تعداد بیمارستا ن ها را در بر  57حدود 

 2/7بیمارستان و سرانه  1شهرداری مشهد با دارا بودن  1بقیه مناطق نیز در سطح مطلوبی قرار ندارند. منطقه

گانه مشهد داراست در حالیکه از نظر  19را در میان مناطق  1  رتبه  3بع برای هر نفر بعد از منطقه مترمر

در مناطق شهرداری مشهد قرار دارد . بنابراین این منطقه با داشتن سطح و سرانه زیاد  3جمعیت در رتبه 

 .ات رسانی به کل شهر دارددرمانی در سطح شهر و فراشهر اهمیت و جایگاه ویژه ا ی  درخدم هایفعالیت

  GIS با استفاده از در منطقه مورد مطالعه مراکز درمانی تحلیل توزیع مکانی -3
مراکز درمانی استفاده شده  گزینیدر پژوهش حاضر از دو مدل برای بررسی وضعیت موجود مکان 

 .شودمیپرداخته  هاآناست که با توجه به اهمیت آن  در ادامه به توضیح اجمالی هر یک از 

 ( در تعیین شعاع عملکردی و توزیع فضایی مراکز درمانیSpatial analysisتحلیل مکانی)  -3-1

در این تحلیل با تعیین شعاع عملکردی توسط تحلیل گر  سطو  خدماتی هر کداف از مراکز خدماتی 

متر( در سطح محالت  577). با استفاده از این تحلیل در این منطقه   شعاع عملکردی گرددیممشخص 

متر( در سطح منطقه تعیین 1777 -1577متر( در سطح ناحیه و شعاع عملکردی )257-057شعاع عملکردی )

 شد و توزیع فضایی مراکز درمانی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

 تحلیل مکانی مراکز درمانی  با استفاده از شعاع دسترسی در سطح  محالت  -3-2

متر( سطو  خدماتی محالت مشخص گردید )نقشه  577با تعیین شعاع عملکردی ) در این تحلیل

که در محالت محدوده مورد مطالعه فاصله استاندارد مراکز درمانی نسبت به  دهدمینشان (. نتایج 1شماره

)محالت مرکز و جنوب خصوص بهو  )محله سجاد(شمال غرب یکدیگر رعایت نشده به طوریکه در

 تراکم مراکز درمانی بسیار باالست و شعاع عملکردی مراکز درمانی و سناباد و راهنمایی( احمدآباد  قائم

. این اندگرفتهدرمانی درحوزه عملکرد یک مرکز درمانی قرار  کزهم پوشانی زیادی داشته و چندین مر 

گرفته و از درحالیست که میان این دو محدوده متراکم   کامال خارج از شعاع عملکردی استاندارد قرار 

. نتایج بدست آمده نشان دهنده توزیع نا عادالنه باشدمیدسترسی مطلوب به خدمات این کاربری محروف 

از کل مساحت محالت این  خاص در این منطقه است. هاییمحدودهامکانات و تمرکز مراکز درمانی در 



 

 

د خارج از شعاع دسترسی درص 3/13درصد تحت پوشش کامل مراکز درمانی  قرار دارد و  1/07منطقه  

 مراکز درمانی محلی واقع است.  

 تحلیل توزیع مکانی مراکز درمانی با استفاده از شعاع دسترسی در سطح ناحیه   -3-3

 متر( سطو  خدماتی در سطح نواحی مشخص 257-057در این تحلیل با تعیین شعاع عملکردی )

درصد از مساحت ناحیه تحت پوشش عملکردی  12/19تنها  دهدمینشان (. نتایج 9)نقشه شماره گرددمی 

درصد خارج از شعاع  31/32این سطح قرار دارد و  بخش قابل توجهی از مساحت آن  مراکز درمانی در

 .اندناحیهعملکردی مراکز درمانی در سطح 
 تحلیل توزیع مکانی مراکز درمانی با استفاده از شعاع دسترسی در سطح منطقه  - 3-4

که تقریبا تمامی منطقه تحت   (1متر( مشخص گردید )نقشه  1777-1577با تعیین شعاع عملکردی )

متر( قرار دارند  ولی مکان گزینی مراکز درمانی مطابق با فاصله  1577پوشش مراکز درمانی با شعاع )

با یکدیگرهم پوشانی داشته بطوریکه  مراکز درمانی موجود در حوزه  هاآناستاندارد نبوده و شعاع عملکردی 

متر( قسمتی از شرق منطقه خارج از شعاع  1777عملکرد یکدیگر قرار دارند. در شعاع عملکردی )

عملکردی مطلوب بوده و دسترسی مطلوب به خدمات درمانی در سطح منطقه برای ساکنین این محدوده 

. از کل مساحت باشدنمیان گزینی مراکز درمانی درسطح منطقه مطلوب و استاندارد وجود ندارد..بنابراین مک

( 1577درصد در شعاع عملکردی ) 1/33متر( قرار دارد و 1777درصد در شعاع عملکردی ) 3/39منطقه 

 .  اندشدهواقع 
 شهرداری مشهد 1( حریم عملکردی مراکز درمانی در محالت منطقه2نقشه)

 
 شهرداری مشهد 1(حریم عملکردی مراکز درمانی در نواحی منطقه3نقشه )                             
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 شهرداری مشهد 1سطوح خدماتی  در منطقه( پوشش عملکردی مراکز درمانی در 3جدول )
مساحت مفید تحت پوشش  شعاع دسترسی )متر( مقیاس نوع کاربری

 )درصد(

 مساحت خارج از شعاع مفید )درصد(

 

 

 درمانی

 3/22 2/84 544 محله

 34/36 16/13 654-854 ناحیه

 11/16 2/33 1444 منطقه

1544 1/23 2/1 
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 بررسی  توزیع مکانی مراکز درمانی با استفاده از روش چند ضلعی تیسن   -3-5

درون یابی است که ارزش یک نقطه  هایروشیکی از  ( Thiesen polygonروش چند ضلعی تیسن )

.چند ضلعی تیسن تعریف کننده مناطق منحصر به فرد نفوذ و یا تا یر دهدمیرا به  مساحت آن منطقه تعمیم 

. این روش برای تبدیل اطالعات نقطه ای به ناحیه بر مبنای باشدمیعه ای از نقاط در اطراف مجمو

و برای ارزیابی سریع الگوی توزیع فضایی  کندمینقطه موجود عمل  تریننزدیکتخصیص ناحیه ها به 

 اندازه سطو  خدماتی مفید باشد. اختالف مشاهده شده در تواندمیمراکز خدماتی مانند مراکز درمانی 

نشان دهنده عدف تعادل در توزیع مکانی مراکز درمانی در محدوده مورد  تواندمیتعریف شده از طریق تیسن 

مرکز و  هایقسمتدر  هاضلعیمساحت چند  (5مطالعه باشد.با توجه به نقشه حاصل از تحلیل تیسن )

از جنوب و  دهدمیشمال و غرب منطقه است که نشان  هایضلعیاز مساحت چند  ترکوچکجنوب  منطقه 

بنابراین   شودمیفاصله از مراکز درمانی بیشتر  مرکز به شمال و غرب از تعداد مراکز درمانی کاسته شده و

 . باشدمیو از عدف تعادل برخوردار  باشدنمیتوزیع مراکز درمانی در وضعیت مطلوب 

 
 شهرداری مشهد 1( تحلیل تیسن مراکز درمانی منطقه 5نقشه)
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 و نتیجه گیریجمع بندی -2

وضعیت سرانه شهرداری مشهد   1جهت بررسی نحوه استقرار مراکز درمانی در منطقهدر این پژوهش 

ارزیابی مورد بررسی و و معیارهای مکان یابی  درمانی در وضع موجود با سرانه پیشنهادی در طر  تفضیلی 

 :که نتایج این پژوهش نشان داد .قرار گرفت

طر   کمتر از سرانه پیشنهادی درسرانه درمانی در این منطقه در سطو  محله   ناحیه و منطقه  -1

 . تفضیلی است

بیمارستان  1گسترده و وسیع شکل گرفته است و با  به صورتاین کاربری در سطح شهر و فراشهر  -1

 درصد مساحت درمانی منطقه را به خود اختصاص داده است. 71/09مهم شهر  

در حالیکه  .توزیع سرانه درمانی موجود در سطح محالت از ناهماهنگی و عدف تعادل برخوردار است -9

مازاد سرانه و مساحت  مترمربع( با92/7سناباد ) در محله آبکوه فقدان این کاربری وجود دارد  محالت قائم و

  درمانی روبروست.

که مکان گزینی مراکز درمانی  دهدیمفضایی مراکز درمانی نشان  -نتایج حاصل از تحلیل مکانی -1

 باشدینم (1)نقشهو منطقه (1)نقشهموجود مطابق با شعاع دسترسی مناسب مراکز درمانی در سطح محالت

صورت گرفته  اکم مراکز درمانی در محالت قائم و سناباد  احمدآباد  راهنمایی و سجاددر نتیجه عمده تر

 (.2است)نقشه

درمانی و بیمارستانی و خدمات جنبی آن   بهداشتی به علت وجود بیمارستان بزرگ قائم  امکانات -5

 بیش از نیاز محالت در اطراف این بیمارستان شکل گرفته است.

تراکم باالی سرانه درمانی در محالت قائم و سناباد   تمرکز و به صورت آمدهی بدست الگو بنابراین

بیمارستان موجود در منطقه) بیمارستان قائم  مهر و امید در احمدآباد و  1احمدآباد و راهنمایی  استقرار 

در  درمانی و بیمارستانی و خدمات جنبی  بهداشتی بیمارستان پاستور در محله قائم( و تمرکز امکانات

که این محدوده را به یک پهنه  باشدیمقائم با سطح عملکردی شهر و فراشهر  بزرگ اطراف بیمارستان 

درمانی مهم و اصلی در کل شهر تبدیل نموده است. این پهنه درمانی در بخشی نسبتا محدود از این منطقه 

که  ردیگیمملک آباد را در بر  شکل گرفته و از میدان شریعتی ) تقی آباد( شروع شده و بلوار احمدآباد و

 23در این منطقه سکونت نقش نسبتا مهمی دارد و . باشدیمغالبا جاذب جمعیت زیاد و ترافیکی متا ر از آن 

درصد از منطقه به پهنه های مسکونی اختصاص داده شده است. مکان یابی غیراصولی در استقرار مراکز 

تخصصی کوچک  یهاتیفعالب پژشکان و داروخانه ها و درمانی و خدمات جنبی آن از جمله تاسیس مط

مقیاس با حجم زیاد و فراتر از نیاز محله و دارای نقش فرا منطقه ای در دل محالت مسکونی   ساکنین 

محالت این محدوده را با مشکالت جدی مواجه نموده است  از جمله کمبود پارگینگ متناسب با نیاز 



 

 

ترافیک شدید در معابر محلی  از مراجعین و ناسازگاری با بافت مسکونی  بوجود آمدن ازدحاف و شلوغی و 

نخریسی که از معابر مهم شهر در سازمان فضایی شهر مشهد است  –احمدآباد  -طرف دیگر محور وکیل آباد

غربی داده است و با  -ملک آباد نقش ارتباط دهنده شرقی -و به محور احمدآباد کندیماز این منطقه عبور 

مستقر در این منطقه از جمله کاربری درمانی  باعث حرکت  شهری یهایکاربرتوجه به شدت استفاده از 

جمعیت شهر به صورت مقصدی و عبوری به منطقه و ایجاد گره های ترافیکی و تمرکز شدت آلودگی هوا 

بر اساس مطالعات آماری که توسط سازمان حمل و نقل ترافیک  صورت  و آلودگی صوتی در آن شده است.

فرهایی در این منطقه  با مقاصد بهداشتی درمانی بر آورد شده است. طر  گرفته است  علت اصلی چنین س

تفضیلی حوزه میانی غربی  تمامی معابر حوزه  که در معرض خطر آالینده های محیطی ناشی از ترافیک 

هستند  را مشخص و رتبه بندی نموده است. بر اساس نتایج این گزارش خیابان احمدآباد  راهنمایی  

آباد(  معابری هستند که بیشتر از معابر دیگر حوزه در معرض آالینده های ترافیکی قرار  فلسطین )ملک

 و از جمله  باشندیمدارند. بر اساس این گزارش این معابر دارای نقشی در مقیاس شهر و فراشهر 

و  هارستانمایبمهم از اوایل کوهسنگی و خیابان احمدآباد تا ملک آباد را کاربری درمانی و  یهایکاربر 

ذکر نموده و این محدوده را به عنوان یکی از قدیمی ترین مسیرهای ارتباطی در شالوده و  هاکینیکل

 .(1931  تفضیلی حوزه میانی غربی  .. )طرداندیماستخوان بندی شهر مشهد  حائز اهمیت فراوان 

 
 مشهد شهرداری 1( الگوی استقرار مراکز درمانی در وضع موجود در منطقه 6نقشه)
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  پیشنهادات -14

در خدمات رسانی شهری تنها افزایش سرانه خدماتی دلیلی بر خدمات رسانی بهتر نیست بلکه آنچه در 

این زمینه بیشتر حائز اهمیت است توزیع بهینه این مراکز است  با توجه به نتایج پژوهش  جهت رفع 

یی آن با توجه به   ساماندهی و مکان گزینی کاربری درمانی و پراکنش فضاشودیممشکالت موجود پیشنهاد 

استانداردها و ضوابط مکان یابی  نسبت به افزایش سرانه در این منطقه در اولویت قرار گیرد. به عنوان مثال 

(  این محله در شعاع 1در میان محالت  محله آبکوه  با فقدان سرانه درمانی روبروست  با توجه به نقشه)

به نتایج حاصل از تحلیل سرانه ها  محالت راهنمایی و با توجه  .دسترسی چندین مرکز درمانی قرار دارد

( این محالت در برخوردارترین محدوده از 1فلسطین دارای کمبود سرانه درمانی هستند  اما با توجه به نقشه)

مراکز درمانی قرار دارند و در شعاع دسترسی چندین مرکز درمانی قرار داشته و حتی بیش از نیاز استاندارد  

درمانی دسترسی دارند. محله احمدآباد با توجه به نتایج تحلیل سرانه ها  دارای کمبود سرانه درمانی به مراکز 

( این محله عالوه بر این که در شعاع دسترسی چندین مرکز درمانی قرار دارد  1است  اما با توجه به نقشه)

رمانی و خدمات جنبی بیش از نیاز بیمارستان منطقه  استقرار امکانات د 1بیمارستان از  9به علت استقرار 

از جمله مطب پزشکان  داروخانه ها و آزمایشگاه ها  افزایش سرانه درمانی  هاطر محله و خارج از ضوابط 

تراکم خدمات درمانی و مراجعات زیاد   به علتو در حال حاضر  رسدینمبرای این محله منطقی به نظر 

 فیک و آلودگیهای زیست محیطی مواجه است و نیاز جدی بهاین محله و محالت مجاور آن با بحران ترا

برنامه ریزی و ساماندهی مراکز درمانی دارد. محله ملک آباد براساس برآورد سرانه ها  نیاز به سرانه درمانی  

با وجود چند مرکز درمانی و سرانه باالی درمانی در محله سجاد با مکان یابی  (1دارد  اما با توجه به نقشه)

( بیشتر نواحی در 1در سطح منطقه نیز با توجه به نقشه ) مناسب  تا حدودی نیاز محله بر طرف خواهد شد.

درصد  3/1متر( و 1777درصد)شعاع  11/12شعاع دسترسی بیش از یک مرکز درمانی قرار دارند و تنها 

سرانه  کمبودبا مکان یابی بهینه   رسدیممتر(  خارج از شعاع دسترسی هستند که به نظر  1577شعاع )

در حال حاضر  چنانچه در مقایسه وضعیت برخورداری محالت در محدوده مورد  .جبران خواهد شددرمانی 

معضالت این منطقه مطالعه  تنها به افزایش سرانه درمانی اکتفا شود  نتایج حاصل در کاهش مشکالت و 

تا یری نخواهد داشت  بلکه با توجه به شرایط موجود منطقه  الزف است در ساماندهی مجدد کاربری درمانی 

در این منطقه و همچنین در چگونگی ارائه امکانات و تسهیالت الزف در سطح شهر  بازبینی مجدد به عمل 

 آید. 
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