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چکيده
بیش از  20م یلیون نفر جمعیت در روستاهای کشور زندگی می کنند که اکثریت قریب به نزدیک آنها به
حداقل خدمات بهداشتی و آموزشی جهت رفع نیازهای خود دسترسی ندارند .حتی در مکانهایی که چنین
خدماتی وجود دارد ،سطح خدماتدهی آنقدر ضعیف است که نمی توان گفت نیازهای دسترسی آنها به این
خدمات برآورده شده است .در سطح روستاهای شهرستان تبریز نیز ضعف دسترسی به خدمات آموزشی و
بهداشتی مشکالتی را برای مردم ایجاد کرده و ضمن طوالنی کردن سفرها و افزایش زمان آنها ،هزینهی
افراد را نیز افزایش داده است .این تحقیق به منظور بررسی دسترسی فضایی و زمانی به خدمات بهداشتی و
آموزشی در روستاهای بخش مرکزی شهرستان تبریز صورت گرفته است .روش مطالعه از نوع توصیفی-
تحلیلی است که بر اساس آن ،پس از تشکی ل بانک اطالعات مکانی از فضاهای درمانی و آموزشی در نرمافزار
 ArcGISو با بهرهگیری از مدل های برآورد دسترسی ،وضعیت شاخصهای دسترسی دهستانهای بخش
مرکزی شهرستان تبریز به هر یک از خدمات تعیین شد .نتیجهی تحلیل بیانگر عدم انطباق بین توزیع
جمعیت و پراکنش خدمات آموزشی و بهداشتی است .بهعبارتیدیگر  ،روستاهای مرکزی و بزرگ دارای
دسترسی بهتری نسبت به نواحی پیرامونی هستند اما به دلیل نبود خدمات کافی سطح پوشش ضعیفی
دارند.
واژگان کليدي :دسترسی ،دسترسی فضایی و زمانی ،خدمات آموزشی و بهداشتی ،شهرستان تبریز.
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 -1مقدمه

 -2پيشينهي تحقيق
موضوع دسترسی در طی دو دههی گذشته توسعهی زیادی یافته است .در داخل کشور در رابطه با موضوع تحقیق
پژوهشهای انجامگرفته غالباً در حوزهی شهرها بوده و مطالعات اندکی در این زمینه در روستاها صورت گرفته،
پژوهشهای انجامگرفته به شرح زیر است:
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قابلیت دسترسی و گفتمان دسترسپذیری ابتدا در دهههای  1960و  1970بهعنوان یک ایدهی مهم در درک
تجارب انسانی و فرصتهای زندگی وارد بحثهای سیاست انگلستان شد و مباحث محرومیت اجتماعی و عدالت
اجتماعی از این دهه به بعد موردتوجه قرار گرفت .اصل عدالت اجتماعی در قابلیت دسترسی به دلگرمی ،انسجام روابط
و توزیع عادالنه دستاوردها و عواید بین شهر و روستا منجر میشود(پاپلی یزدی .)19 :1382 ،بر اساس اصل عدالت،
دسترسی عادالنه به زمین و استفادهی بهینه از آن ،یکی از مؤلفههای اساسی در توسعهی پایدار و عدالت اجتماعی
محسوب است .این مسئله بهویژه در دسترسی افراد به فضاهای مورد نیاز و حیاتی اهمیت بیشتری پیدا میکند .اجرائی
کردن مفهوم عدالت در دسترسی به خدمات آموزشی و بهداشتی ،مستلزم کاهش موانع مالی و غیرمالی در دسترسی به
خدمات مورد نیاز است(جاریانی )1385 ،که نابرابری در برخورداری از آنها موجب تبعیضهای زیادی در سطح جوامع
شده است؛ بنابراین ،مکانیابی کاربریهای بهداشتی و آموزشی در سطح مناطق شهری و روستایی باید به صورتی باشد
که همگان به راحتی به آنها دسترسی داشته باشند.
مطالعات انجامشده در کشور نشان میدهد که بهرغم رشد چشمگیر و درخور توجه شاخصهای ارائهی خدمات در
سطح میانگین ملی ،نابرابری در بین گروههای اجتماعی و مناطق جغرافیایی در توزیع خدمات آموزشی و بهداشتی به
شدت وجود دارد(صدوقی و همکاران1395 ،؛ محمدی و کیانی .)1386 ،میلیونها انسان در روستاهای کشور ما زندگی
میکنند که به خدمات ضروری دسترسی مناسبی ندارند .ترکیبی از فقدان حملونقل عمومی و دسترسی اندک به
جاده ،عدم دسترسی به بازار و خدمات عمومی ،ضمن تضعیف توسعهی انسانی ،موجب آسیبپذیری بیشتر روستاها در
برابر بالیای طبیعی و انسانی شده است و مشکالت متعددی را در زمینهی دسترسی جمعیت به خدمات مورد نیاز به
وجود آورده است .اگرچه تا حدی برنامههایی برای بهبود این وضعیت اجرا شده ،اما شواهد نشانگر آن است که این امر
به تنهایی نتوانسته است معضالت دسترسی در روستاها را حل کند.
عدم وجود دسترسی مناسب به خدمات آموزشی و بهداشتی در سطح روستاهای شهرستان تبریز نیز موجب
واگرایی و شکاف توسعه در بین نواحی روستایی شده است .روستاهایی که فاصلهی کمی با مراکز شهری دارند ،معموالً
امکانات بهتری نسبت به روستاهای با فاصله دورتر دارند و این امر باعث شده تا تمایل مهاجرت به شهر در آنها پایین
بوده و حتی بهعنوان روستاهای مهاجرپذیر نقش ایفا کنند؛ اما روستاهایی که در فاصلهی دورتری هستند ،با چالشهای
خاصی ازجمله نبود خدمات اساسی و درنتیجه طوالنی بودن سفرها ،جمعیت پراکنده ،نسبت باالی افراد مسن و سطح
باالیی از فقر در بعضی مکانها و دورافتادگی از مسیرهای حملونقل و نامناسب بودن جاده خصوصاً در فصول سرد
مواجه هستند .این در حالی است که ماهیت نواحی روستایی و فعالیتهایی که مردم بهطورمعمول انجام میدهند،
مستلزم رفتوآمد به دیگر مناطق جهت گذران زندگی است .چنین رفتوآمدهایی در شهرها عادی است ،اما در نواحی
روستایی مشکالت چنین اموری آنقدر زیاد است که برای بیشتر مردم سبب ایجاد زحمت و تحمل رنج بسیار میشود.
مقالهی حاضر در پی پاسخدهی به این سؤال است که:
آیا خدمات آموزشی و بهداشتی در روستاهای بخش مرکزی شهرستان تبریز به صورت عادالنه توزیع شده است؟ یا
به عبارتی دسترسی به خدمات آموزشی و بهداشتی در مناطق روستایی شهرستان تبریز چگونه است؟
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محمدی و کیانی ( )1386در مقالهای با عنوان تحلیل فضایی ارتباط بین دسترسی به راه و میزان توسعهیافتگی
روستا با تأکید بر میزان دسترسی به خدمات در دهستانهای قهاب جنوبی و بر آن جنوبی در بخش مرکزی شهرستان
اصفهان با استفاده از نمرهی استاندارد و آزمون همبستگی پیرسون به بررسی تأثیر راه بر میزان توسعه و دسترسی
روستاها پرداختهاند .نتیجهی تحقیق نشان داده که بین میزان دسترسی به راههای روستایی و توسعهیافتگی آنها
ارتباط مستقیم وجود دارد.
سرور و همکاران ( )1392در پژوهشی با عنوان تحلیل توزیع فضایی و مکانگزینی خدمات درمانی با استفاده از
مدل تصمیمگیری چندمعیارهی فازی (مطالعهی موردی :شهر میاندوآب) با استفاده از  AHP FUZZYو اعمال وزن بر
آنها در محیط  GISبه انتخاب بهترین مکان برای ارائهی خدمات درمانی پرداختهاند .سپس با استفاده از نقشهی
تناسب مکانی و نقشهی بولین هفت مکان را برای ارائهی خدمات پیشنهاد کردهاند.
میرزایی و چراغعلیپور ( )1395در مقالهای با عنوان بررسی امکانات و مشکالت تحصیلی دانشآموزان مقطع ابتدایی
مناطق روستایی شهرستان دهلران با استفاده از آزمون  Tبه بررسی امکانات آموزشی در روستاها و تجهیزات موجود در
مدارس روستایی میپردازند .یافتههای تحقیق نشان میدهد که خدمات آموزشی در روستاهای دورافتاده وجود ندارد.
در مراکز دهستان نیز فضای پرورشی مدارس پایینتر از استانداردهای الزم است .در هیچکدام از مدارس مربی بهداشت،
مربی پرورشی و مربی ورزش ،آزمایشگاه و اتاق کامپیوتر وجود ندارد؛ اما با توجه به مشکالت یادشده  19درصد مدارس
از کارآیی داخلی و برون داد مناسبی برخوردار بودهاند.
صدوقی و همکاران ( )1395در پژوهشی با عنوان دسترسی جغرافیایی به خدمات خانههای بهداشت روستایی با
استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی ( :)GISمطالعهی موردی ،استان خوزستان پرداختند .نتیجه بیانگر این است که
چالشهایی در زمینهی دسترسی برخی از روستاهای استان خوزستان به خانههای بهداشت روستایی وجود دارد .برخی
از این چالشها شامل راههای روستایی ،دورافتادگی ،پراکندگی جغرافیایی روستاها و توسعه نامتعادل روستاها است.
دربان آستانه و سعدی( )1396در مقالهای با عنوان ارزیابی و سطحبندی عدالت آموزشی افراد کمتوان روستایی در
سطح استانهای کشور با استفاده از مدل پرومته به رتبهبندی دسترسی به خدمات آموزشی پرداختهاند .نتایج نشان داد
که استان های یزد ،تهران و البرز جز روستاهای برتر و هرمزگان ،سیستان بلوچستان و خراسان جنوبی جزء رتبههای
پایین از نظر دسترسی به خدمات هستند.
در خارج از کشور نیز سرکار و مشیری ( )2001در مقاله ای با عنوان بررسی کیفیت دسترسی در مناطق روستایی:
(مطالعهی موردی در استانهای شمالی جنوب افریقا) به مقایسهی سطح دسترسی به کاال و خدمات پرداختهاند .بررسی
آنها نشان داده است که نوع جاده ،فاصله از مسیر مینیبوس و یا زمان سفر مهمترین عواملی هستند که در سطح
دسترسی روستاها در بوکوم 1تأثیر داشتهاند.
آجال )2005( 2در پژوهشی با عنوان دسترسی به تسهیالت خدمات درمانی :راهحلی برای مشکالت توسعهی
روستایی پایدار در ایالت اوسان نیجریه ،میزان دسترسی جمعیت روستایی به امکانات بهداشتی را بررسی کرده است.
وی در مطالعه ای دیگر ،با عنوان ارزیابی عوامل فضایی و غیرفضایی برای دسترسی به خدمات درمانی :در راستای شیوه-
ای یکپارچه برای تعیین نواحی دارای کمبودهای اساسی در ایالت ایلینویز امریکا با استفاده از روش دو مرحلهای
حوضهی شناور و با بهره گیری از سیستم اطالعات جغرافیایی ،نواحی دارای کمبودهای اساسی نیازهای درمانی در ایالت
ایلینویز را مشخص کرده و عدالت دسترسی به تسهیالت و خدمات دیالیزی را در این منطقه ارزیابی کرده است.
لین 3و همکاران ( ) 2014در پژوهشی با عنوان قابلیت دسترسی به مدارس و دسترسی به دانشگاه در روستاهای
تایوان به بررسی دسترسی به دبیرستان در پیلین 4و دانشگاه در شهر تیپی 5با استفاده از رگرسیون خطی و لوگیت
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پرداختهاند .در بررسی آنها موانع سفر بر موفقیت تحصیلی نوجوانان دبیرستانی و دانشگاهی تأثیر منفی داشته است.
روستاهایی که در فاصلهی دورتری از مدارس قرار دارند کودکان و نوجوانان ترک تحصیل میکنند و یا فاصله تأثیر
منفی در نمرههای آنها گذاشته است.
آقبنی 6و همکاران ( )2017در مقالهای با عنوان تحلیل دسترسی به خدمات درمانی در روستاهای غنا با استفاده از
نرمافزار  GISابتدا به سطحبندی خدمات درمانی در سه سطح محلی ،ناحیهای و منطقهای پرداختهاند .بر اساس این
مطالعه ،گستردگی توزیع خدمات بهداشتی محلی در سطح روستاها باعث شده مردم دسترسی راحتی به آنها داشته
باشند ،اما در سطح منطقه و ناحیه تنها  4درصد از مردم در روستاها به مراکز بزرگ درمانی ،آزمایشگاهها و بیمارستان-
ها دسترسی دارند .مهمترین عامل این محرومیت ضعف جاده و عدم دسترسی به خدمات حملونقل است .این مسئله
نیاز به رویکرد یکپارچه و بخشی را برای بهبود دسترسی به خدمات بهداشتی درمانی ایجاد میکند.
یانگ 7و همکاران ( ) 2017در پژوهشی تحلیل دسترسی فضایی به مدارس در روستاهای غرب چین :تحلیل موردی
از دسترسی به مدارس ابتدایی در شهرستان زینایان ،استان یوننان  8با استفاده از مدل جاذبه و  GISپرداختهاند.
مطالعه آنها نشان داد که روستاها در دسترسی به آموزش ،توزیع مدارس و قابلیت دسترسی مکانی با هم تفاوتهایی
دارند .برخی مدارس در فاصلهی دورتری از روستاها قرار دارند و بیش از نیمی از روستاها دسترسی ضعیفی به مدرسه
دارند.
یورو و همکاران ( )2018در پژوهشی با عنوان ارزیابی کیفیت دسترسی به خدمات آموزشی و بهداشتی در مناطق
روستایی نووه دیویاتکینو 9لنینگراد پرداختهاند .نتایج تحقیق نشان میدهد که به دلیل کمبود این خدمات در مناطق
روستایی ،افراد برای دسترسی به آنها بهطور متوسط  24درصد درآمد خود را هزینه میکنند و بیشتر ترجیح می-
دهند که از طریق رزرو الکترونیکی و آنالین به این خدمات دسترسی داشته باشند .بر اساس این پژوهش  73/6درصد
ال
افراد از کیفیت ارائهی خدمات پزشکی و آموزشی راضی بودند  28/9درصد آنها تا حدی ناراضی و  2/3درصد کام ً
ناراضی بودند .یکی از مهمترین وجه تمایز پژوهش حاضر با سایر پژوهشهای صورت گرفته در داخل در نظر گرفتن
زمان در سفرهای روستایی است.

 -3مباني نظري
 -1-3دسترسي و مفهوم آن
دسترسی جغرافیایی به خدمات (خدمات بهداشتی ،آموزشی ،فروشگاههای مواد غذایی و غیره) مسئلهی
مهم در جغرافیای سالمت ،اپیدمولوژی فضایی و بهداشت عمومی است که از سال  ،2000تعداد فزایندهآیی
مقاله دراینباره منتشر شده است .مفهوم دسترسی ابتدا در مقالهی پنچامسکی و توماس بهعنوان یک موضوع
چندبعدی تعریف شده است که میتواند از جنبههای استطاعتپذیری ،مقبولیت ،در دسترس بودن و قابلیت
الزاماتی را فراهم می آورد که بر اساس آن جمعیت به امکانات و خدمات مورد نیاز خود ،دسترسی مناسبی
داشته باشند .امروزه محققین و پژوهشگران ،جملگی بر این باورند که دسترسی ضعیف به خدمات و کاربریهای
آموزشی و بهداشتی و ...منجر به محرومیت اجتماعی و اقتصادی میشود .این مسئله ،بهویژه برای افراد فقیر و
4- pinlin
5-Taipei
6- Agbenyo
7- Yang
8- Yunnan
9- Novoe Devyatkino
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محروم جامعه اهمیت بیشتری پیدا میکند؛ چراکه دسترسی ضعیف سبب محرومیت بیشتر این قشر از جامعه
خواهد شد ،لذا سعی بر آن است که در فرآیند برنامهریزی ،خدمات و کاربریها بهگونهای استقرار یابند تا
دسترسی همهی بخشهای شهری و روستایی به خدمات بهطور یکسان و مناسب فراهم شود( Compaigans,

.)2004: 66
محققان دسترسی را از دو بعد بالقوه یا بالفعل فضایی و غیرفضایی بررسی میکنند .دسترسی بالقوه وقتی وجود
دارد که جمعیت نیازمند و خواهان دریافت خدمات مختلف در فضا و زمان باشند .دسترسی بالفعل زمانی وجود دارد که
تمام موانع ارائهی چنین خدماتی برداشته شود .دسترسی فضایی اهمیت تفکیک فضایی بین عرضه و تقاضا را بهعنوان
یک مانع یا تسهیلگر تجزیهوتحلیل میکند و دسترسی غیرفضایی بر موانع یا تسهیلگرهای غیرجغرافیایی متمرکز
است( .)Guagliardo, 2004, 14تفاوت در دسترسی افراد به خدمات اولیه و پیشرفته مثل حملونقل ،آب ،بهداشت،
آموزش و فنآوری اطالعات بر فرصتهای دسترسی افراد برای رسیدن به خدمات تأثیر میگذارد .موانع بالفعل شدن
دسترسی از نظر پنچانسکی و توماس 10در پنج دسته طبقهبندی میشود -1 .موجودیت 11به وجود مراکز خدماتی و
دسترسی به سهولت فائق آمدن بر اصطکاک مسافت بین افراد و مراکز خدماتی اشاره میکند؛  -2قابلدسترس بودن12
بهعنوان موانع سفر (مسافت و یا زمان) بین نواحی مسکونی یا مراکز تقاضا؛  -3توانایی13؛  -4مقبولیت14؛ -5
انطباق .)Penchansky and Thomas, 1981: 130(15در این تقسیمبندی ،دو مانع اول عمدتاً بهعنوان موانع فضایی و
سه نوع آخر بهعنوان موانع غیرفضایی یا عوامل اجتماعی اقتصادی شناخته میشوند و بازتابندهی ویژگیهای مالی و
فرهنگی ارائهی خدمات هستند .در موانع فضایی (موجود بودن و قابلدسترس بودن) ،این مسئله ارزیابی میشود که آیا
خدمات پراکنش عادالنهای در درون ناحیه یا محدوده موردمطالعه دارند یا خیر؟ اما در موانع غیرفضایی ویژگیهای
فردی افراد در گرایش به استفاده از خدمات خاص تأثیر میگذارد .با وجود تشابه و ارتباط این دو مفهوم در نگاه اول،
این دو بعد در حالت کلی مستقل از یکدیگرند .دسترسی فضایی بر اهمیت جدایی فضایی عرضه و تقاضا بهعنوان یک
مانع یا تسهیلگر تأکید دارد ،درحالیکه دسترسی غیرفضایی 16بر موانع یا تسهیلگرهای غیرجغرافیایی اشاره
دارد( .)Wang, 2006: 77برای مثال مطالعاتی که بررسی نحوهی ارائهی مراقبتهای بهداشتی صورت میگیرد ،جزو
مطالعات فضایی بالقوه محسوب میشود؛ چون این مطالعه نمیتواند رابطهی دسترسی فضایی و استفاده از آن یا سالمت
جمعیت بهرهمند از آن را اثبات یا رد کند .در جدول ( )1مفاهیم دسترسی و ابعاد آن طبقهبندی شده است تا از این
طریق نقاط قوت و ضعف و محدودیت دادههای مکانی در دسترس برای یک مطالعه قابلدرک باشد و بتوان تفسیر
مناسب از تجزیهوتحلیل بر اساس این دادهها را انجام داد.
جدول  :1طبقهبندی مطالعات دسترسی به خدمات
فضایی

مطالعات مربوط به فاصله و در دسترس بودن بدون در نظر گرفتن
معیارهای بهرهمندی از خدمات

مطالعات بهرهمندی از خدمات با در نظر گرفتن
عوامل فضایی

غیرفضایی

مطالعات اقتصادی ،فرهنگی و دیگر عوامل غیرفضایی که معیارهای
بهرهمندی را در نظر نمیگیرد

مطالعات بهرهمندی از خدمات با در نظر گرفتن
مسائل اقتصادی ،فرهنگی و دیگر عوامل غیرفضایی

منبع()Guagliardo, 2004: 13
10- Penchansky and Thomas
11- Availability
12- Accessibility
13- Affordability
14- Acceptability
15- Accommodation
16- Aspatial
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 -2-3اندازهگيري فضايي و زماني دسترسي
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از اواسط دههی  1970تالشهای زیادی برای اندازهگیری دسترسی فضایی به مکانهای بهداشتی و آموزشی،
شناسایی مناطق دارای کمبود خدمات ارائه شده ،آشکار کردن اختالف بین مناطق روستایی و شهری انجام گرفت و در
پی آن روشهایی برای اندازه گیری میزان دسترسی به خدمات در شهر و روستا به کار گرفته شد و این روشها عمدت ًا
در روستاها انجام گرفت؛ چراکه مسافت خصوصاً در روستاهای کمجمعیت و پراکنده مانعی آشکار در دسترسی به
خدمات بود و باعث کاهش نگرانکنندهی نیروی کار در بخش بهداشت و آموزش در این مناطق میشد .یکی از دالیل
به کار بردن این روشها در روستاها این بود که شاخصهای مکانی بصری در مناطق پرازدحام شهری جوابگو نبودند و
بیشتر با مناطق بزرگ روستایی تناسب داشتند .کمرنگ شدن تحقیقات در مورد دسترسی فضایی در شهرها موجب
توسعهی نرمافزارها و سخت افزارهای قدرتمند برای انجام مطالعات شهری پیچیده و معتبر شد و روشهای متفاوتی
برای اندازهگیری فضایی دسترسی به خدمات به کار رفت.
دسترسی فضایی به خدمات با دو معیار اندازهگیری میشود ،معیار موجودیت منطقهای و معیار دسترسی منطقهای.
این دو معیار برای نخستین بار بهطور همزمان ،از سوی جوزف و فیلیپس ( )1984و بعدها از سوی لو و وانگ ()2003
و گاگلیاردو ( )2004با عنوان دسترسی فضایی به کار گرفته شد .معیار موجودیت منطقهای ،متداولترین معیار در
مطالعات خدمات است که با شاخص نسبت خدمات (عرضه) به جمعیت (تقاضا) قابلسنجش کمی است( Guagliardo,
 .)2004: 191معیارهای دسترسی منطقهای ،برخالف معیار موجودیت منطقهای ،توزیع فضایی را بهعنوان یک متغیر
صریح و مهم در نظر میگیرد .در این دسته معیارها ،تغییرات (توزیع) جغرافیایی خدمات بهعنوان پتانسیل تعامل
پیچیده بین عرضه و تقاضا ،در بعد فضایی و عنصر تأخیر (بازدارنده) مسافت ازجمله اصلیترین تعیینکنندههای رفتار
مصرفکننده است؛ ازاینرو در مقایسه با نسبتهای سادهی عرضه و تقاضا ،نیاز به ابعاد و دادههای بیشتری چون مکان
عرضه و تقاضا ،شبکهی حمل ونقل و ترافیک ،زمان سفر و تابع تأخیر دارد و در نتیجه با وجود دشواریهای محاسباتی،
تحلیلهای نزدیکتر به واقعیت ارائه میکند(.)Ellis, 1998: 205
برآورد زمانی دسترسی جغرافیایی به خدمات بهداشتی و آموزشی اغلب با استفاده از زمان سفر با خودرو محاسبه
میشود( .)Higgs, 2004: 120بهطورکلی در چنین مطالعاتی ،از  GISبرای پیدا کردن کوتاهترین زمان سفر از هر مکان
جمعیت به هر مرکز درمانی و آموزشی در امتداد شبکهی راهها استفاده میشود .در این فرآیند ،اطالعاتی در مورد طول
جاده و میانگین سرعت سفر به کار میرود .برآوردهای زمان سفر الزم برای دسترسی به خدمات ،استفاده از فواصل خط
مستقیم را جایگزین نمیکنند( ،)Higgs and White, 2000: 35اما فاصله از جاده و زمان نسبت به خطوط مستقیم به
عنوان معیارهای مناسب برای برآورد زمان الزم برای دسترسی به خدمات است؛ بهویژه در مناطق با شبکهی جادهای
تکهتکه شده و یا دارای موانع فیزیکی مانند رودخانههای اصلی یا تپهها و یا خط ساحلی نامنظم .همچنین در این مدل-
ها تأثیر پیکربندی مجدد خدمات بر جریانهای سفر افراد برای دسترسی به خدمات مختلف را نیز پیشبینی میکنند.
شواهدی وجود دارند که نشان میدهند تغییرات در استفاده از خدمات بهداشتی به شدت با زمانهای سفر
محاسبهشده ،مرتبط هستند( .)Martin etal., 2002: 10به نظر میرسد تمایل فزایندهی محققان برای تخمین زمان
سفر برای تعیین هزینههای واقعی افراد نیز مؤثر است .در این زمینه میتوان ،قابلیت دسترسی جغرافیایی را با
شاخصهایی چون فاصله و زمان یا هزینه سفر به یک منبع اندازهگیری کرد .فاصله و زمان سفر مهمترین شاخصها
برای تعریف دسترسی جغرافیایی هستند( .)Christie and Fone, 2003: 246روشهای متداولی که برای محاسبهی
فضایی و زمانی دسترسی به خدمات استفادهشده در جدول ( )2آورده شده است.
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جدول  :2مدلهای اندازهگیری فضایی و زمانی دسترسی به خدمات
مدل

مفهوم

فاصله بین یک مکان و نزدیکترین خدمات

مجاورت فوری یا حداقل زمان سفر یا مسافت

تعداد خدمات در یک فاصلهی فرضی از مبدأ

دسترسی ارائهشده توسط محیط اطراف یا فرصتهای تجمعی

میانگین فاصله بین یک مکان و همهی تسهیالت

هزینهی متوسط برای رسیدن به همه مقاصد

میانگین فاصله از یک مکان و  nخدمات

هزینهی متوسط برای رسیدن به خدمات متنوع

مدل جاذبه و مدل دومرحلهای شناور ()2SFCA

قابلیت دسترسی با توجه به مجاورت و در دسترس بودن

میانگین میزان زمان سفر برای دسترسی به خدمات با وسیله
نقلیه عمومی یا شخصی و پیاده

تعداد استفاده از هر خدمات در یک زمان مشخص با توجه به نوع
وسیلهی مورداستفاده

نسبت ارائهدهندگان خدمات و یا خود خدمات به جمعیت

تعداد پزشکان ،کلینیکها و یا تخت بیمارستان نسبت به جمعیت

مدل جاذبهی ترکیبی

در این مدل به خدمات و ساکنان یک منطقه وزن تعلق میگیرد و
خدمات و ساکنین خارج از  100مایل غیرقابلدسترس تلقی شده و
وزن صفر میگیرند

روش کرنال

17

دادن وزن باال به مناطق دارای تراکم زیاد و وزن کم به مناطق
پیرامون

منبع :پژوهشگران1399 ،
روشهایی که در این مقاله برای برآورد فضایی و زمانی دسترسی به خدمات استفادهشده شامل مدلهای تعداد خدمات
در یک مبدأ ،میانگین فاصله از یک مکان و  nخدمات و میانگین میزان زمان سفر برای رسیدن به خدمات است.

 -4محدودهي موردمطالعه
شهرستان تبریز یکی از شهرستان های استان آذربایجان شرقی است که در مرکز این استان واقع شده است .مرکز
این شهرستان ،شهر تبریز است که مرکز اداری و سیاسی استان است .شهرستان تبریز طبق آخرین تقسیمات کشوری
از  2بخش مرکزی و خسروشاه تشکیل یافته است .جامعهی آماری این مطالعه تمامی روستاهای بخش مرکزی
شهرستان تبریز است که شامل  52روستاست که در جدول ( )3آورده شده است .این پژوهش به صورت تمامشماری
انجام گرفته و امکان دسترسی به خدمات از طریق دادههای اولیه و ثانویه موردسنجش قرار گرفته و واحد تحلیل نیز
روستا بوده است .در این منطقه ،مراکز دهستان و روستاهای بزرگ نزدیک شهرستان تبریز بهعنوان ارائهکنندگان
خدمات در منطقه نقش بازی میکنند و جهت سفرهای مردم را شکل میدهد (شکل .)1
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شکل  :1موقعیت منطقهی موردمطالعه

 -5مواد و روش
پژوهش حاضر بر اساس ماهیت از نوع توصیفی-تحلیلی است و بر اساس هدف ،از نوع کاربردی است .از نظر
روششناسی این تحقیق از دو بخش تشکیل شده است :در گام اول از مطالعات کتابخانهای برای تحلیل علمی از
موضوع دسترسی و برآوردهای فضایی و زمانی آن ،پیشینهی پژوهش و غیره استفاده شد .همچنین با مطالعهی اسناد
و منابع موجود از طریق جستجو در اینترنت و پایگاههای داخلی ،اطالعات الزم در خصوص ابعاد کمی و کیفی مطالعه
به دست آمد .شاخصهای تحقیق از بررسی منابع( & Pucher & Rennne(2006), Nutley(2005), Shergold

 )Parkhurst(2010), Starky(2005), Donnges(2003), Ajibove & et.al(2015), Farrington(2016),به
دست آمد و در دو بخش وجود خدمات آموزشی بهداشتی در منطقه و فاصله از خدمات آموزشی و بهداشتی مشخص
شد سپس متغیرهای مرتبط با هر بخش نیز تعیین و استخراج شده است و در جدول ( )3آورده شده است.
جدول  :3شاخصهای در نظر گرفته شده برای بررسی فضایی میزان دسترسی به خدمات
دسترسی و فاصله از خدمات آموزشی
 راهنمایی
 دبیرستان
 مدارس فنی و حرفهای

دسترسی و فاصله از خدمات بهداشتی
 مرکز بهداشتی درمانی
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جامعهی آماری تحقیق را دهیاران و مراکز بهداشتی درمانی شهرستان تبریز تشکیل دادند که شامل  5مرکز
بهداشتی درمانی و  52دهیار است .دادههای مکانی (فضایی) مورد نیاز شامل نقشهی رقومی (دیجیتال) شهرستان تبریز
با مقیاس ( )1:25000که شامل الیه شهرستانها و روستاها با توجه به آخرین تقسیمات کشوری و الیه راهها بود .برای
جمعآوری دادههای مربوط به مدارس و مراکز بهداشتی-درمانی و جمعیت تحت پوشش آنها پژوهشگران به معاونت
بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تبریز مراجعه نمودند.
مرحلهی دوم شامل ورود دادهها به نرمافزار  GISبود .بدین منظور از نرمافزار ) ArcGIS(10.6استفاده گردید .پس
از اصالح دادهها ،یک  Geodatabaseدر این نرمافزار ایجاد و الیههای کاربردی در تحلیل وضع موجود پراکندگی نقاط
روستایی ،مراکز بهداشتی درمانی ،مدارس در سطح راهنمایی و دبیرستان و الیهی همجواری با مراکز درمانی و
بهداشتی و مدارس و الیه زمان صرف شده برای رسیدن به خدمات ایجاد گردید.
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محل استقرار از نظر جغرافیایی
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ويژگيها
استقرار واحدها در مسیر طبیعی حرکت مردم محل باشد .تأکید بر این شرط گاهی
ممکن است موجب شود که از دو یا چند روستا که تحت پوشش یک واحد قرار می-
گیرند ،روستایی برای استقرار واحد موردنظر انتخاب گردد که بهطورقطع پرجمعیت-
ترین آنها نیست.

تعداد جمعیت و تعداد روستاهای باوجود اینکه بر حسب ضوابط اعالمشده و شرایط محل نمیتوان الگوی ثابتی را برای
جمعیت تحت پوشش هر واحد ارائه خدمات تعیین کرد ،ولی با محاسبات مربوط به
تحت پوشش
فعالیت خدمات و نیروی انسانی موجود درآنواحد میتوان بهطور متوسط جمعیت
تحت پوشش هر واحد را مشخص کرد:
حدود  1500نفر برای هر مرکز بهداشتی درمانی و  1200نفر برای هر در مدرسه
راهنمایی و دبیرستان
اگر جمعیت موردنظر در چند روستا پراکنده باشد ،این روستاها به شرطی میتوانند
در حوزهی عمل مرکز بهداشتی درمانی باشند که فاصله آنها تا محل استقرار این
خدمات از  20کیلومتر تجاوز نکند.
راه ارتباطی

راه ارتباطی مربوط به این خدمات باید حداقل جیپرو و در تمام طول سال قابلعبور
باشد.

فاصله تا دبیرستان و راهنمایی

فاصلهی هر روستا از مرکز استقرار مدارس راهنمایی دبیرستان از  6کیلومتر (یک
ساعت پیادهروی) تجاوز نکند
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جدول  :4ضوابط طرح گسترش برای تأسیس مراکز بهداشتی-درمانی
منبع :پیلهرودی2006 ،
مرحلهی سوم شامل تحلیل وضع موجود پراکندگی نقاط روستایی در بستر فضای جغرافیایی بود .در این مرحله
توزیع فضایی روستاها ،راههای ارتباطی ،توزیع جمعیت مشخص گردید.
مرحلهی چهارم شامل تعیین وضعیت فعلی توزیع خدمات بهداشتی درمانی و مدارس و جمعیت تحت پوشش آنها بود.
در این مرحله توزیع مراکز بهداشتی-درمانی و مدارس در بستر فضای جغرافیایی ،شعاع عملکردی هر کدام مشخص
شد.
مرحلهی پنجم شامل شناسایی روستاها با دسترسی نامناسب به مراکز بهداشتی درمانی و مدارس و میزان زمان صرف
شده برای رسیدن به آنها به تفکیک دهستان بود .معیار دسترسی مناسب به خدمات بهداشتی-درمانی و مدارس
مطابق با ضوابط تخصیص مراکز درمانی-بهداشتی و مدارس در جدول ( )4ارائه شده است.
برای شناسایی روستاهای با دسترسی نامناسب ابتدا با استفاده از فاصله اقلیدسی در محیط  ArcGISو تبدیل آن به
پلیگون ،دوایری به نسبت شعاع دسترسی خدمات ترسیم گردید ،سپس مبدأ و مقصد مسافران با استفاده از پرسشنامه
به دست آمد.
در گام بعد به کمک مطالعات میدانی و تحلیل پرسشنامهها ،دسترسی فضایی و زمانی منطقهی موردمطالعه
برآورد گردید .بدین منظور ،از مدلهای برآورد زمان دسترسی و نرمافزار  ArcGISاستفاده شد.
برای محاسبهی زمانی دسترسی به خدمات نیز شاخصهای میانگین زمان سفر به خدمات در نظر گرفته شد که شامل
متوسط زمان الزم برای دسترسی به خدمات با وسایل حملونقل عمومی و شخصی بود که از طریق پرسش از دهیاران
و دانشآموزان روستاها به دست آمد .دادههای جمعآوریشده به صورت الیههای جغرافیایی و در قالب شیپ فایل
تشکیل شدند .زمان سفر بر اساس تراکم جمعیت این روستاها تخمین زده شده است که از طریق انطباق خطی که
حداکثر  80کیلومتر بر ساعت را برای مناطق با چگالی پایین و  20کیلومتر بر ساعت را برای مناطق پرجمعیت
اختصاص میدهد ،به دست آمد .برای برآورد زمان دسترسی به یک خدمت خاص واقع در همان منطقه ،زمان جابجایی
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در آن روستا تنها یکبار محاسبه شد .محاسبهی زمان مورد نیاز برای دسترسی به خدمات بهداشتی و آموزشی که نیاز
به وسیلهی حملونقل در سراسر روستا دارد ،از تخمین زمان الزم از روستا به جاده اصلی بین روستاها به دست آمد.
برای محاسبه میزان دسترسی به خدمات از مدلهایی که کابانیالس 18و همکارانش در سال  2017برای محاسبهی
دسترسی به خدمات در شهرهای کوچک اسپانیا انجام دادند ،استفاده شد .مدلهای مورداستفاده توسط آنها که در این
تحقیق نیز استفاده شده ،به صورت زیر است:
الف) مدل محاسبهی دسترسی :در حقیقت روشی برای بررسی میزان تمرکز خدمات در دهستانها بر اساس
جمعیت است و از طریق رابطهی ( )1محاسبه میشود:
رابطهی 1
100

𝑢𝑃×𝑢𝑚𝑈 ∑
𝑚𝑝𝑜𝑃

=Am

که  :Amدسترسی در روستا :Umu ،میزان دسترسی افراد به خدمات موجود در منطقه :Pu ،میزان خدماتی موجود
در منطقهی  Popmجمعیت منطقهی  mاست.
ب) مدل محاسبهی زمان الزم برای دسترسی به خدمات :سطح دسترسی افراد را به یک خدمات در محدودهی
زمانی مشخص تعیین میکند .سطح دسترسی افراد به یک خدمت در یک محدودهی زمانی مشخص ( )Umuبهعنوان
تابع زمان الزم برای دسترسی به خدمات برآورد شد .در اینجا دسترسی جمعیتی که در روستای مرکز هستند به منبع
خدماتی  0دقیقه در نظر گرفته شد .همچنین ،روستاهایی که در فاصلهی  0از منبع و خدمت موردنظر قرار داشتند،
میتوانند بر کل روستاها خدمات ارائه کنند .برای بقیهی روستاها ،زمان الزم برای دسترسی به خدمات از طریق زیر به
دست آمد که از طریق رابطهی  2محاسبه میشود:
رابطهی 2
𝑢𝑚𝑑𝑇
]
𝑖𝑇

Umu =Popm × [1 −

در این رابطه  :Tdmuزمان مورد نیاز روستای  :mبرای دسترسی به منبع  uاست و  :Tiمحدودهی زمانی یک ساعت
است.
ج) درنهایت مشارکت منابع در روستاها به تعداد منابعی بهداشتی و آموزشی بزرگ و حرفهای بستگی دارد که در
مراکز دهستان قرار دارند ( )Puو به دیگر روستاها خدمات ارائه میدهند که به صورت رابطهی  3محاسبه میشود:
رابطهی 3
𝑢𝑅

𝑦∑= Pu

𝑢𝑚𝑈 𝑚=1

 :Puتعداد خدمات حرفهای موجود در روستای  :Umu ،uتعداد افراد استفادهکننده در روستای  mکه به منبع u

18- Cabanillas et al
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دسترسی دارند و در محدودهی زمانی مشخص از منبع مورد نظر قرار دارند.
باید یادآور شد که روشها و مدلهای گوناگونی برای محاسبهی میزان دسترسی توسط محققان پیشنهاد شده
است .بااینحال ،هر یک از این روشها مزایا و معایبی دارند .عمدهترین عیب آنها این است که به یک جنبه از
دسترسی اشاره دارند و جامعیت ندارند .در این مدلها دسترسی فضایی به خدمات بهعنوان تابعی از عوامل زیر در نظر
گرفته شده است :تعداد جمعیت استفادهکننده از تسهیالت؛ درصورتیکه تعداد آن بیشتر باشد در حقیقت فرصت
کمتری برای استفاده جمعیت از تسهیالت به وجود میآید و بالعکس .میزان فاصله از خدمات :هر چه فاصله بین
استفادهکنندگان کمتر باشد ،دسترسی افراد به خدمات آسانتر خواهد بود.
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 -1-5معيارهاي تعامل فضايي
مدل خودهمبستگی فضایی 19از مدلهای پیشرفتهی جغرافیایی است به وسیلهی آن امکان تحلیل فضایی پدیدههای
جغرافیایی فراهم شده و الگوی پراکنش پدیدهها در فضا مشخص میشود(رهنما و آقاجانی .)8 :1388 ،خودهمبستگی
فضایی ،همبستگی میان مقادیر متغیرهای یکسان در مکانهای متفاوت است(.)Getis and Ord, 2005: 92
جهت بررسی میزان پراکندگی و توزیع خدمات آموزشی و بهداشتی در روستاهای بخش مرکزی شهرستان تبریز از
مدل خودهمبستگی فضایی ضریب موران و  Gعمومی استفاده شد:
 -2-5ضريب موران
میزان این شاخص از رابطه ریاضی زیر به دست میآید .در این رابطه  Xiمتغیر موردنظر n ،تعداد واحدهای ناحیهای،
 Wijوزن است .ضریب موران  -1تا  1متغیر است ،میزان  -1بیانگر الگوی پراکنده ،میزان  1الگوی خوشهای و میزان
صفر بیانگر الگوی تصادفی است.
رابطهی 4
)𝑥𝑛∑∑𝑤𝑖𝑗(𝑥𝑖−

I =∑∑𝑤𝑖𝑗∑(𝑥𝑖−𝑥)2

 -3-5ضريب  Gعمومي
ضریب موران خودهمبستگی فضایی را نشان میدهند ،ولی قادر به تشخیص الگوهای مکانی خوشهای که بهعنوان
ال
نقاط داغ (تمرکز باال) و نقاط سرد (تمرکز پایین) مطرح میشوند ،نمیباشند .لذا از ضریب  Gعمومی استفاده شد .مث ً
اگر ارزش های باال ،نزدیک یکدیگر باشند ،شاخص موران داللت بر خودهمبستگی فضایی مثبت باال دارند که به عنوان
نقطهی داغ نامیده میشود ،اما خودهمبستگی فضایی مثبت باالی نشان دادهشده به وسیلهی شاخص موران ممکن
است به وسیلهی ارزشهای پایین مجاور با یکدیگر به وجود آمده باشند که میتواند بهعنوان نقطهی سرد نامیده
شود(رهنما و ذبیحی .)20 :1390 ،نقاط داغ و سرد به تمرکزهای مکانی معروف هستند.
ضریب  Gعمومی با استفاده از مقدار مورد انتظار تفسیر میشود .اگر آمارهی  Gعمومی بزرگتر از مقدار مورد
انتظار باشد یک نقطه داغ و اگر کوچکتر از مقدار مورد انتظار باشد یک نقطه سرد به دست میآید(لی و دانگ) .ضریب
 Gعمومی به صورت رابطهی  5محاسبه میشود که در آن  dفاصله همسایگی و  wijماتریس وزنی است.
رابطهی 5
𝑛
𝑛∑
𝑗𝑋𝑖𝑋)𝑑( 𝑗𝑖𝑊 𝑖=1 ∑𝑗=1
𝑛
𝑛∑
𝑗𝑖𝑊 𝑖=1 ∑𝑗=1

 -4-5روش تحليل نزديکترين همسايگي

=)G(d

20

برای تعیین نوع پراکندگی مراکز آموزشی در این پژوهش از روش تحلیل نزدیکترین همسایگی استفاده شد .نتایج
خدمات اولیه و الزم جهت ارائهی سیاستهای کلی را ارائه و تکمیل الگوهای پیشنهادی برای توزیع خدمات آموزشی را
در سطح ناحیه فراهم میکند .در توضیح بیشتر باید خاطرنشان ساخت که در نتیجه بهکارگیری مراحل مختلف این
روش شاخصی به نام میزان مجاورت 21حاصل میشود که بین صفر تا  2/15دارد .هرچقدر  Rnبه صفر نزدیکتر باشد،
نشانگر الگوی توزیع متراکم و خوشهای و هر چه به  2/15نزدیکتر باشد ،بیانگر الگوی توزیع منظم و عدد یک نیز
19- Spatial Autocorrelation
20- Earest-Neighborhood Analysis
21- Rate Neighborhood
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حاصل ازآنجهت حائز اهمیت است که تشخیص علل مؤثر در شکلگیری نظامهای مختلف استقرار را تسهیل مینماید،
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بیانکنندهی الگوی تصادفی توزیع فضایی پارامتر موردنظر است .درنهایت مراحل روششناسی مقاله در شکل ( )2به
نمایش گذاشتهشده که میتواند فرآیند انجام کار را به شکل مشخصتری ارائه نماید.

شکل  :2مدل تحلیل تحقیق

 -6يافتههاي تحقيق
به منظور تحلیل ویژگی های فضایی توزیع خدمات در روستاهای شهرستان تبریز ابتدا میزان تمرکز خدمات ،زمان
الزم برای دسترسی به خدمات و مشارکت منابع در دهستانها با استفاده از روابط  2 ،1و  3محاسبه شد که نتایج آن
در جدول ( )3آمده است:
جدول  :5میزان دسترسی به خدمات در دهستانها
آجی چای

2599/11

 35دقیقه

0/176002

میدان چای

2691/941

 45دقیقه

1/464956

سرد صحرا

361/5095

 85دقیقه

0/596646

اسپیران

1713/048

 65دقیقه

0/584263

22- Accessibility in Municipality
23- Users accessing the resources available in Municipality
24- Partition of the resource by users who have access to the same resource
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نام دهستان

Am22

Umu23

Pu24
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نتیجهی حاصل از جدول ( )5نشان می دهد که دهستان میدان چایی از نظر دسترسی ( )Amنسبت به سایر
دهستانها در وضعیت مناسبی قرار دارد ،اما دهستان سردصحرا به دلیل شرایط توپوگرافی و نبود راه مناسب نسبت به
دهستانهای دیگر از نظر دسترسی به خدمات در سطح پائین است.
سپس شعاع عملکردی خدمات آموزشی و بهداشتی با توجه به ضوابط طرحشده در جدول ( )4با استفاده از روش
فاصلهی اقلیدسی و تبدیل آن به دست آمد .فاصلهی  6کیلومتری (اولین دایره) برای مدارس و  20کیلومتری (سومین
دایره) برای مراکز بهداشتی-درمانی در نظر گرفته شد .با توجه به نقشه مذکور بهجز دهستان میدان چایی در سایر
دهستانها در شعاع دسترسی مدارس روستاهای کمتری قرار دارند .در شعاع دسترسی مراکز بهداشتی درمانی تعداد
روستاها نسبتاً بیشتر است ،اما به دلیل کافی نبودن ظرفیت و امکانات آنها بیشتر مقصد سفرهای صورت گرفته
بیشتر به سمت تبریز است .در این خصوص ،با استفاده از نرمافزار  ArcGISبرای هریک از دهستانها ماتریس زمان
مبدأ -مقصد تعریف شد که روستاهای اطراف بهعنوان مبدأ و مقصد بیماران و دانشآموزان برای رسیدن به خدمات
موردنیازشان مشخص شدند شکل ( )3و ( )4مبدأ -مقصد روستاها و شعاع دسترسی خدمات آموزشی و بهداشتی نشان
میدهد.
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شکل  3و  :4نقشههای مقصد سفر و شعاع دسترسی افراد
در مرحلهی بعد ،زمان الزم برای دسترسی به خدمات در هر یک از روستاها با استفاده از رابطهی  2محاسبه شد .نتیجه
نشان داد که میانگین زمانی دسترسی به خدمات در روستاهای دهستان آجیچای نسبت به سایر دهستانها در سطح
باالیی قرار دارد که بهاحتمالزیاد به دلیل وجود حملونقل عمومی در روستای مایان سفلی (مرکز دهستان) است.
درنهایت تمرکز تعداد خدمات حرفهای در مراکز دهستان و روستاهای بزرگ در دهستان با استفاده از رابطهی ()3
محاسبه و نتیجه نشان داد که روستای میدان چایی نسبت به سایر دهستانها از نظر وجود خدمات آموزشی و بهداشتی
حرفه ای در سطح باالیی قرار دارد که به دلیل وجود تعداد زیاد روستاهای بزرگ و شهرهای کوچک در این دهستان
است .همانطور که در جدول مشخص است ،دهستان سردصحرا نسبت به سایر دهستانها از نظر دسترسی به خدمات،
زمان الزم برای دسترسی به خدمات ،مشارکت و برخورداری از منابع در سطح پائینی قرار دارد.
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سپس جهت بررسی قابلیت دسترسی بالقوه بر اساس زمان الزم برای رسیدن به خدمات از مبدأ به روستاهای مرکز
از معکوس فاصله از وزن( )IDWدر  ARCGISاستفاده شد که فاصله روستاها را نسبت به مراکز خدمات بر حسب
دقیقه نشان می دهد .تراکم خدمات آموزشی و بهداشتی ابتدا به صورت جداگانه در شکل ( )4آورده شده و سپس این
نقشهها  overlyشدند و شکل ( )5به دست آمد:

شکل  :5فاصله و زمان الزم برای دسترسی به خدمات آموزشی و بهداشتی بخش مرکزی تبریز

وجود رنگ در نقشه اجازه میدهد تا تمایز بین محدودهی زمانی ،در دقیقه ،در سراسر روستاها که فاصلهی یکسانی از
خدمات خاص دارد ،مشخص شود .در روستاها بهطورکلی ،میانگین حداقل زمان دسترسی همه روستاها به نزدیکترین
خدمات بهداشتی و درمانی  35دقیقه و حداکثر  85دقیقه است .همانطور که در شکل ( )6مشخص است ،بیشترین
فاصله زمانی در مناطق دارای راههای ارتباطی کمتر توسعهیافته و یا زمینهای ناهموار هست که دهستان سردصحرا در
آن قرار دارد .آنچنانکه انتظار میرود ،دسترسی به خدمات در روستاهای دورتر از شهر تبریز و روستاهای بزرگ
کاهش یافته است (شکل  6و .)7

در این نقشه حداقل میانگین زمان دسترسی  35دقیقه در دهستان میدانچایی و حداکثر میانگین آنها  85دقیقه
در دهستان سردصحرا است .در این اندازهگیری جمعیت دهستانها و سطح تقاضای خدمات در آنها در نظر گرفته
نشده است .میانگین تعداد منابع در دسترس در  60دقیقه زمان سفر  0/6و در برخی دهستانها حداکثر  1/4است.
فاصله زمانی دسترسی به خدمات در نقشهی شمارهی ( )8نشان داده شده است.
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شکل  :8زمان الزم برای دسترسی به خدمات در بخش مرکزی شهرستان تبریز

 -1-6آزمون ميانگين نزديکترين همسايه

25

نتایج حاصل از این تحلیل به صورت شکل ( )9ارائه شده است .بر اساس نتایج عددی میانگین فاصلهی مشاهدهشده
 211/258متر است؛ این در حالی است که مقدار میانگین فاصله مورد انتظار  263/192متر محاسبه شده است .نسبت
نزدیکترین همسایه  0/834280متر اندازهگیری شده و چون کوچکتر از  1است ،نتیجه میگیریم که خدمات به
صورت خوشه ای در مناطق روستایی توزیع شده است بدین معنی که در توزیع این شاخصها در سطح روستاها به
مکانهای خاصی توجه ویژه شده و دیگر مکان ها از دید مدیریت پنهان مانده است .امتیاز استاندارد محاسبه شده
 -2/708732است و با توجه به مقدار  Pvalueنتیجه میگیریم که این خوشهای بودن از نظر آماری معنادار است.

25- Average nearest neighbor
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شکل  :9گراف آزمون نزدیکترین فاصله همسایگی شاخصهای عدالت با عملکرد منطقهای
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26

بر اساس این آزمون شاخص موران  0/635416است .ازآنجاکه مقدار آن مثبت ،باالی صفر و نزدیک به یک است،
میتوان نتیجه گرفت که الگوی شاخصهای دسترسی فضایی در روستاهای بخش مرکزی شهرستان دارای
خودهمبستگی فضایی و دارای الگوی خوشهای است .درصورتیکه این شاخصها به صورت نرمال و یا عادالنه در سطح
روستاها توزیع میگشتهاند ،مقدار شاخص موران باید  -/0000103میشد .با توجه به اینکه مقدار  P valueصفر است،
میتوان همبستگی یا خوشهای بودن الگوی دادهها را در شهر تأیید کرد که به معنی نامتوازن بودن توزیع خدمات در
روستاها و نابرابری فضایی است.

شکل  :10گراف آزمون خودهمبستگی فضایی شاخصهای عدالت با عملکرد منطقهای

توزیع خدمات بر اساس جمعیت روستاها با استفاده از منحنی لورنز نیز نشان داده شده است .محور افقی درصد
جمعیت در دهستانها و محور عمودی درصد دسترسی به خدمات افراد را دهستانها نشان میدهد .بر اساس این
منحنی هر چه منحنی از خط برابری کامل (خط  45درجه) اریب و انحراف داشته باشد و به طرف محور افقی بوده
باشد میتوان نتیجه گرفت میزان نابرابری افزایش یافته است.
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شکل  :11منحنی لورنز برای دسترسی به خدمات در بخش مرکزی شهرستان تبریز

این منحنی نشان میدهد دسترسی به خدمات در سطح دهستانها به صورت برابر توزیع نیافته است و از خط
برابری بسیار فاصله دارد .توزیع خدمات و جمعیت با استفاده از منحنی خطی نشان داده شده است.
26- Spatial autocorrelation
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شکل  :12توزیع جمعیت بر اساس خدمات

همانطور که در منحنی خطی نشان داده شده است ،توزیع دسترسی و خدمات در روستاها از نابرابری زیادی
برخوردار است؛ بهطوریکه در برخی روستاها این تفاوت به بیشترین حد خود رسیده است .درنهایت با استفاده از
رابطهی زیر سطح و پوشش با مانع دسترسی منطقه برآورد شد.
رابطهی 6
𝑗𝑝𝑑𝑀× 𝑗𝑃𝑆𝑂
𝑃𝑜𝑝m

Mc=∑𝑛𝑗−1

که در آن  :MCبرخورداری روستا را از خدمات :Ʃj ،مربوط به مجموع خدمات موجود در یک روستا :Ospj ،میزان
اشغال (بیانشده به درصد) یک خدمت :Mdp ،مرکز خدمات بودن روستا(تعداد خدمات موجود در روستا و مرکز
دهستان بودن آن) و  :popجمعیت هر روستا است .سطح اشغال خدمات در هر روستا به صورت زیر ارائه میشود:
رابطهی 7
𝑛𝑁

𝑝𝑑𝑀=Osp

که در آن  :Nتعداد خدمات موجود در منطقه است .مرکز خدمات بودن روستا که همان میزان برخورداری از
خدمات را در آن روستا نشان میدهد ،از طریق رابطه زیر محاسبه میشود:
رابطهی 8
𝑡𝐴

]Mdp = popm× [1 − 60

زمان دسترسی ( )Atبا دقیقه بیان شده است که  60دقیقه است .اگرچه در برخی منابع محدودهی زمانی30 ،
دقیقه برای دسترسی به خدمات در نظر گرفته شده ،اما بیشتر محققان آن را تا بیشتر از  60دقیقه افرایش دادهاند.
مخصوصاً زمانی که منطقهی موردمطالعه دارای جمعیت کمتر باشد .نتیجهی آن برای هر کدام از دهستانها در جدول
( )6به دست آمده است:
جمعیت 95

پوشش بدون مانع

تقاضا بدون مانع

پوشش با مانع

تقاضا با مانع

دهستان
میدان چایی

56677

1250/737

1/098

755/235

0/693

سردصحرا

6121

868/135

0/802

386/158

0/621

آجی چای

46095

2558/233

2/026

1801/158

0/889

اسپیران

14393

762/568

0/782

277/102

0/601

جدول باال اختالف سطح دسترسی با مانع و بدون مانع را در دهستانها را نشان میدهد .در این تحقیق عدم تخصیص
خدمات کافی به مراکز دهستان و شهرهای کوچک و فاصله در نظر گرفته شده است که بر سطح تقاضای افراد تأثیر
میگذارد و آن را کاهش میدهد.
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جدول  :6اختالف سطح پوشش با مانع و بدون مانع در روستاها
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 -7نتيجهگيري و پيشنهادها

 -8منابع
 -1پاپلی یزدی ،محمدحسین ( .)1382نظریههای شهر و پیرامون ،تهران :انتشارات سمت ،چاپ نهم ،ص .376
Retrived from:
 -2جاریانی ،ابوالفضل ( .)1385عدالت و برابری در نظام سالمت،
http://www.aftab.ir/view/health_therapy/other/c13c1150101661_health_p3.php/
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با توجه به اهمیت مقوله ی دسترسی فضایی ،تمرکز این مقاله بر تحلیل ریاضی و کمّی دسترسی فضایی و زمانی به
خدمات درمانی و آموزشی با بهکارگیری مدلهای دسترسی به خدماتی است که برای روستاهای شهرستان تبریز انجام
شده است و این اصلیترین وجه تمایز این مقاله با سایر کارهای انجامشده در این زمینه است؛ چراکه روستاهای بخش
مرکزی شهرستان تبریز با مشکالت جدی در زمینهی دسترسی به خدمات بهداشتی و آموزشی (با توجه به دسترسی
ضعیفشان به وسیلهی نقلیهی عمومی که خصوصاً در فصول سرد برای آنها مشکالتی ایجاد میکند) روبهرو هستند؛
عدم وجود زیرساختها و خدمات متناسب با جمعیت ،ضعف عمدهی سیستم حملونقل عمومی ،فاصله ،کمبود و ضعف
امکانات در مراکز دهستانها باعث شده دانشآموزان و بیماران برای دسترسی به خدمات آموزشی و بهداشتی به شهر
تبریز مراجعت کنند .نابرابری در دسترسی به خدمات آموزشی و بهداشتی در بین دهستانهای شهرستان نیز مشهود
است.
دهستان میدانچایی نسبت به سایر دهستانهای بخش مرکزی شهرستان تبریز ،از نظر دسترسی به خدمات در
وضعیت مطلوبی قرار دارد؛ دلیل آن وجود روستای باسمنج و دسترسی به اتوبان شهید باکری است که باعث شده
روستاهایی که در این دهستان قرار دارند ،راحتتر برای رفع نیازهای خود به تبریز مراجعت کنند؛ اما از نظر زمان الزم
برای دسترسی به خدمات در تبریز ،دهستان آجیچای هم به دلیل نزدیکی به شهرستان تبریز و هم به دلیل دشتی
بودن نسبت به سایر دهستانها از موقعیت برتری برخوردار است دلیل آن وجود شهرهای کوچک و روستاهای بزرگ در
این دهستان و امکان دسترسی به وسیلهی نقلیهی عمومی (ایستگاه اتوبوس) برای رفتن به شهر تبریز است .جهت بهتر
نشان دادن این تفاوت در روستاهای کوهستانی و دشتی ،میانگین زمان سفر در نرمافزار  ARCGISمحاسبه و با
استفاده از  IDWنشان داده شد .نتیجه نشان میدهد بهترین زمان دسترسی در سطح دهستانها ،در دهستان آجی-
چای و ضعیفترین دسترسی در دهستان سردصحرا قرار دارد .استفاده از  IDWدر  ARCGISبا هدف ترسیم وضعیت
دسترسی و زمان دسترسی به مراکز خدمات و شناسایی تفاوتهای موجود در دسترسی روستاها به خدمات بهداشتی و
آموزشی نشان میدهد که دهستانهای کوهستانی و ناهموار از نظر دسترسی نسبت به دهستانهای دیگر در سطح
ضعیفی قرار دارند؛ بهطوریکه میانگین زمان دسترسی از  35دقیقه در دهستان آجیچایی به  85دقیقه در دهستان
سردصحرا متفاوت است و بیانگر این نکته است که روستاهای با دسترسی باال در مجاورت شهرستان تبریز قرار گرفته و
با فاصله گرفتن از آن ،شاخصهای دسترسی نیز کاهش یافته است .این تفاوت در منحنی لورنز و خطی نیز دیده می-
شود .در نهایت ،برخورداری روستا از خدمات با مانع محاسبه و نتیجه نشان داد که پوشش و تقاضای دسترسی به
خدمات با در نظر گرفتن موانع (اداری و فیزیکی) تفاوت پیدا میکند .درمجموع ،نتایج این تحقیق بیانگر این است که
خدمات آموزشی و بهداشتی در سطح مراکز دهستان روستاها نیز آنقدر ضعیف است که کفاف رفع نیاز دانشآموزان و
بیماران را نمیدهد و باعث طوالنی شدن سفر این گروه از افراد میشود.
پیشنهادهایی که در راستای این پژوهش ارائه میشود این است تا حد امکان مدارس در حد دبیرستان و مراکز
بهداشتی درمانی با امکانات بهتر در مراکز دهستان و یا شهرهای کوچک ایجاد شود بهاینترتیب ضمن کاهش هزینه،
زمان و طول سفر افراد از تردد بیشازحد آنها به شهر تبریز ممانعت شود.
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