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  هاي گیاهی در  عطاريو هاي طب سنتی  توزیع فضایی عرصهبررسی و تحلیل 
  فضایی-شهر مشهد با استفاده از الگوي مکعب زمانی

 
  2فر مهرنوش کامل ،*1مصطفی امیرفخریان

  مشهد فردوسی دانشگاه انسانی علوم و ادبیات دانشکده جغرافیا آموزشی گروه استادیار،1

  مشهد فردوسی دانشگاه مشهد فردوسی دانشگاه شهري ریزي برنامه ارشد کارشناسی2
  20/11/99 ؛ تاریخ پذیرش:   20/8/99تاریخ دریافت: 

  

  چکیده
هـاي جغرافیـاي پزشـکی و ازجملـه     یکی از سرفصل ،هابیماريهمچنین درمانی و  امکاناتتوجه به موقعیت 

 بـر  تکیـه  با تا است آن دنبال به این پژوهشاساس  است. براینو میزان موفقیت در این خصوص هاي درمان  حلقه
 را مشـهد  شـهر  در گیـاهی  هـاي  عطاري پراکندگی ،انتشارفضایی تئوري چارچوب در و فضایی-زمانی هاي تحلیل

 همچـون الگوهـاي  هـاي تحلیـل فضـایی     مبتنی بر مدل تحلیلی و-توصیفی شیوة پژوهش دهد. قرار تحلیل مورد
شـامل:موقعیت   متغیرهـاي پـژوهش   اسـت. فضایی -زمانی هاي مکعب و فضایی خودهمبستگی هايمدل تراکمی،
مطـب)  3339( هاي پزشـکان اندازي فعالیت، جمعیت و موقعیت مطب )، زمان وتاریخ راهعطاري1205( هاعطاري
در  1398 سال در نفر 2700به1365 سال در نفر هزار720جمعیت شهرمشهد از نسبت بیانگر کاهش نتایجاست. 

الگـوي  "و  "انتشارگسترشی" خودهمبستگی فضایی،هاي تراکمی و مدل همچنین الگوي ؛استمقابل هر عطاري 
 نوسـانی "غالـب   فضایی؛ الگـوي -هاي زمانیکشد. استفاده از مکعب می مشهد به تصویر در ها راعطاري "تصادفی

هاي داغ جدید  مبین استقرار لکه که دهد می نشاندر شهر مشهد ها در طول زمان را عطاري "جدید داغ"و  "داغ
که رشد سـریع  بیانگر آن است بااین بخش این در تکمیلی نتایج است. تاریخی سرد هاي برروي لکه هاي داغ و لکه

حضور ایـن   از سوي دیگر باشد اما اثرگذاره شده توسط آنها در کاهش کیفیت خدمات ارائتواند  میها این کاربري
 عرصـۀ رایط این مناطق در مقایسه با ها در مناطق محروم و پیرامونی شهر مشهد و انطباق بیشتر آنها با شکاربري

 پـراکنش و  .باشـد  مـه) بیانگر نقش این فضاها در تحقق شعار عدالت درمانی (درمان بـراي ه تواند  میطب نوین، 
کـاربردي از  مطالعـاتی مهـم و    هـا بـه عنـوان عرصـۀ    میزان موفقیت این فضـاها در کنتـرل پراکنـدگی بیمـاري    

  .استی تحقیقاتی در چارچوب بینش جغرافیاي پزشکی جهت مسیرهاي آت پیشنهادهاي این پزوهش
   

  فضایی، شهر مشهد، انتشار فضایی، عطاري گیاهی_مکعب زمانی :کلیدي هاي ژهوا
  

  1لهمقدمه و بیان مسئ
از جملـه  هـا   و توزیع کاربري تعادل فضایی موضوع

 دو از بـیش  ریزي شهري بـا  برنامه حوزةل مهم در مسائ
 )281: 2011 ،2(گیلبـرت و همکـاران   سابقه است دهۀ

 ایـن  بـه  در برخورداري از خدمات و منـابع  عدم تعادل
 منـاطقی  از بیشـتر  مناطقی در خدمات که است معنی

 اســت توزیــع شــده هســتند خــدمات نیازمنــد آن کـه 

                                                             
 amirfakhrian@um.ac.ir نویسنده مسئول: *

2 . Gilbert & Chakraborty 

 بـه  چگونگی توزیع منابع . بررسی)261: 2006 ،3(اومر
 مفیـد  گـذاران  و سیاسـت  ریـزان  برنامـه  براي دلیل این

 و شناســایی را محــروم تواننــد منــاطق مــی کــه اســت
 آینـده  در امکانـات  و تخصـیص منـابع   بـراي  راهنمایی

ــاران-(اســمویر باشــد ــک و همک  .)289: 2004 ،4تومی
هـاي حـاکم بـر نظـام      عالوه بر آن امکان شناخت رویه

ویـژه   هسازد. این امر بـ  میها را نیز روشن  توزیع کاربري

                                                             
3. Omer 
4. Smoyer-Tomic & et al 

مقاله کامل علمی پژوهشی  
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هایی که در یـک فضـاي رقـابتی و     در خصوص کاربري
اند  نیاز و گرایش شهروندان شکل گرفتهبراساس میزان 

هـایی   امروزه شهرها به عنوان مکاننمود بیشتري دارد. 
ــه ــدمات در آن ک ــواع خ ــه   ان ــهروندان ارائ ــراي ش ــا ب ه
 ینیشتابان شهرنشـ  آیند. اما رشد گردد، به شمارمی می
بـه  ایـن نـواحی نتواننـد     سبب شـده  اخیر هاي دهه در

 ،1هـام  (هارپ خدمات خود را توزیع کنند شکل مطلوب
در فضاي روز نابسامانی  همقدمات ب و این )109: 2001
: 1386(وارثــی و همکــاران،  گــردد را باعــث مــیشــهر 
140.(  

 بـه  بسـته  هـا  انتشار کـاربري  و از سوي دیگر توزیع
که هر یـک   کند می تجربه را متفاوتی فرآیند ها آن نوع

هـا اثرگـذار    ها در دستیابی به توزیـع مناسـب آن   از آن
. مفهوم انتشار فضایی که به شکل رسمی از سـال  است

: 1996 ،2(هاگـت  وارد ادبیات علمی شده اسـت  1953
ــده  .)94 ــاه ارزنـ ــوالت و   جایگـ ــوص تحـ اي در خصـ

ها  کاربريهاي جغرافیایی از جمله  هاي پدیده دگرگونی
کند. الگوهـاي انتشـار نشـان     ه میو خدمات شهري ارائ

دهد که فرایند حاکم بر تغییـرات فضـایی عـوارض     می
اسـت. درك ایـن   جغرافیایی در طول زمان چگونه بوده 

ایـن   ریـزي بـراي   که زمینه برنامـه  این بر  الگوها عالوه
توانــد درك  بــرآن مــی کنــد عــالوه فضــاها را بهتــر مــی

هـاي   پدیـده  هـاي پنهـانی اثرگـذار بـر     یـه مناسبی از ال
دهـد   ه کند؛ همچنـین نشـان مـی   جغرافیایی را نیز ارائ

توانـد دسـتیابی بـه     داده به چه میـزان مـی  تحوالت رخ
از جمله فضاهایی که در  عدالت توزیعی را محقق سازد.

ضاي شهر مواجـه  اخیر با اقبال بسیاري در ف چند سالۀ
مارهـا نشـان   آ سـت. هـاي گیـاهی ا   عطاريشده است، 

طی سالیان اخیر رشد چشمگیري در بـازار   دهد که می
گیاه درمانی در سراسر جهان اتفاق افتاده اسـت. فقـط   

، این میـزان  هاي اروپا و ایاالت متحده آمریکابراي بازار
میلیارد دالر  5میلیارد و  7به  1999به ترتیب در سال 

ــ .)2000 ،3(کالیکســتو در ســال رســیده اســت  ل دالئ
تواند اثرگـذار باشـند کـه     ي در این خصوص میمتعدد

شاید مهمترین آن جنبه طبیعی بودن داروها و اعتمـاد  
                                                             
1. Harp ham 
2. Haggett 
3. Calixto 

هـاي   بستر طبیعی و فـرآورده  محیط وفطري انسان به 
 بیماري شود می گفته که دارد وجود اي . نظریهآن است

 در نیـز  آن داروي شـک  بی شود، می شایع اگر مرضی و
 اي چاره ها بیماري درمان براي پس دارد؛ وجود طبیعت

 از نظریـه،  همـین  نیست. براساس طبیعت به رجوع جز
 یـــ تجربیات بـا  شـده  بیمار انسان هرگاه خلقت ابتداي

 بـه  دارد وجود طبیعت در آنچه از استفاده مسیر در که
 بـر  چیز همه ابتدا در. است پرداخته بیماري آن درمان
 براي مرور به اما گرفت، می صورت خطا و آزمون مبناي

 آوري، جمـع  طبیعـت  از خودش خاص داروي مرض هر
 این به. است شده ویزـــــتج بعد و فراوري مواردي در

 نـزمی رهـک روي به انسان حضور عمر از هرچه صورت
 رــــ بیشت گیاهی داروهاي از درمانگري تجربه گذشته،

ــتر و ــده، بیش ــا ش ــایی ت ــه ج ــون ک ــا اکن ــود ب  وج
 نانــهمچ نوین، پزشکی علم توجه قابل ايـه پیشرفت

 رـگیـــچشم گیاهی داروهاي از استفاده به مردم اقبال
هـاي  سوي دیگر تـالش  ). از1398فر،  (رســایـی است

ل که تجزیه و تحلیـ دهد  نشان میجغرافیدانان پزشکی 
هـاي بهداشـتی و   موقعیت مکانی فرآینـدهاي مراقبـت  

یـک مکمـل منطقـی و     ،ریزي خدمات بهداشـتی  برنامه
اساسی بـراي رویکـرد اکولـوژیکی افتخـارآمیز آنهـا در      

چنین . به عبارتی )1977 ،4(ام.گود توزیع بیماري است
تواند به جغرافیدانان پزشکی جهـت درك   مطالعاتی می

توسعه وشیوع و همچنین بهبود بیماران کمک کنـد. از  
در صـورت داشـتن    هـایی رو انجام چنـین پـژوهش  این

اطالعات کافی در خصـوص پـراکنش بیماریهـا بسـیار     
ــالی   ــود. در ح ــد ب ــودمند خواه ــیاري از  س ــه در بس ک

کشورهاي در حال توسعه به دلیل اوضاع اقتصادي این 
هـاي   هاي پزشکی هم شامل سیسـتم  کشورها ، سیستم

 ،5بـی ر(کی شـود  گیاهی سـنتی و هـم طـب نـوین مـی     
اختاري مشــاهده ر ایــران چنــین ســ  ، امــا د)1996

  شود. نمی
شـهر  بـه شـکل خـاص اختصـاص بـه       این پژوهش

هاي دور شهرت خاصی  مشهد دارد. این شهر از گذشته
در تولید انواع گیاهان دارویـی داشـته اسـت. در حـال     

                                                             
4. M.Good 
5. Kirby 
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هاي گیاهی در این شـهر مشـغول    عطاري 1205حاضر 
تقاضا بـراي ایـن امـر هنـوز نیـز       کهبه فعالیت هستند 

فروشگاه  150تا 140 ،ها بین این عطاريوجود دارد. از 
فاقــد مجــوز بــوده و بــه نــوعی غیــر مجازنــد. ایــن در  

گـرایش بسـیاري بـه    هـاي اخیـر    حالیست که در سال
لیت ایجاد شده است. آگاهی از سته فعااندازي این د راه

د تصویر مناسبی از تحوالت توان ها می پراکنش آن شیوة
ر را درك کـرد. از  هاي پنهانی تغییرات فضاي شه و الیه

 به دنبال آن است تا نشان دهد شیوةرو این مطالعه  این
این تحوالت در طول زمان چگونـه بـوده اسـت و ایـن     

ز تحوالت در هـر بخـش از فضـاي شـهر چـه الگـویی ا      
بـدون شـک    دهـد؟  پراکنش را در طول زمان نشان می

ابعــاد کــاربردي ایــن موضــوع در ارتبــاط بــا پــراکنش 
ن دسترسی بـه خـدمات درمـانی طـب     ها، میزابیماري

توانـد دسـتمایه    نوین در برخی مناطق شهر مشهد مـی 
ه هاي سایر محققان ارائ نتایج یافتهخوبی جهت هدایت 

ی در کـه تـاکنون پژوهشـ   کند. از سوي دیگر از آنجایی
ــ   ــه چن ــطح ب ــن س ــت  ای ــه اس ــوعی نپرداخت ین موض

ز توانـد حـائ   نوآوري موضوع نیـز مـی   جنبۀ ،اینبر عالوه
  .میت باشداه

  
  مبانی نظري

تمرکز جمعیت در ایـن   شهرها و همزمان با توسعۀ
هـا نیـز    گزینـی کـاربري  چگونگی استقرار و مکان ،نقاط

کنون یاري یافت. جامعه و بافـت شـهري تـا   اهمیت بس
دیدگاههاي متعددي را در این خصـوص تجربـه کـرده    
که هر یک از منظري این موضوع را مـورد توجـه قـرار    

 در این بین عدالت تـوزیعی بـه عنـوان یـک     .داده است
ها به شـکلی مـورد   مفهوم اساسی در هر یک از دیدگاه

 منابع عادالنۀ توجه بوده است. عدالت توزیعی بر توزیع
ــافع و ــه من ــین جامع ــار ب ــف اقش ــدتأ مختل  دارد کی

 و (ســلیمی ) و 179: 1397زادي و میــرزازاده،  ـ(پریــ
 هـاي  شـاخص  محاسـبۀ  بـا  لذا )،134: 1389 پورعزت،
 توجـۀ  میـزان  بـه  تـوان  زمانی، می دورة هر در نابرابري
 تـوزیعی  عـدالت  اجـراي  به هاي مسئول شهري سازمان

    .)261: 1390برد(باباخانی و همکاران،  پی

 تحقـق  امکـان  اجراي موازین عـدالت  بدون توسعۀ
 بـراي  و )،57: 1396(نیـري و همکـاران،    یافت نخواهد

 کیفـی  سـطح  ارتقـاي  آن هـدف  کـه  عملـی  هـر  انجام
 آیــد مــی بــه شــمار پــیش شــرط یــک اســت زنــدگی

 بـه  عـدالت  ارسـطو  دیـدگاه  ). از57: 1387محمـدي،  (
 از لحـاظ  همگان سهم که است آن ساالرانۀمردم مفهوم
 حجتـی ( شایستگی افراد نه از لحاظ باشند برابر عددي،

 عـدالت  مفهـوم  هـاروي  ). دیویـد 41: 1387 دیگران، و
ــاعی ــک در را اجتم ــه کم ــافع ب ــانی، من ــالك همگ  م

 و منابع عادالنۀ تخصیص ها، در مکان درآمدها عـوزیــت
 ،1ارويـــ (ه بـرد  مـی  کـار  به مردم اساسی نیازهاي رفع

ــا وي. )1997 ــابرابري میــان وابســتگی طــرح ب هــاي  ن
 در ایی،ـــــجغرافی فضـــاي ســـاختارهاي و اجتمـــاعی

 منفعـت  نیاز، معیار سه اجتماعی عدالت اصول لیلـتح
: 2008 ،2(ایمسـتو  کند می مطرح استحقاق را و عمومی

4.(     
در فضـاي شـهر گذشـته    هاي مهم  از جمله کاربري

هـا بـوده اسـت.     هاي گیاهی یا عطـاري  حضور داروخانه
نقـش مهـم در سـالمت و درمـان     بـه دلیـل   ها  عطاري

هـا بـه خـود     بیماران جایگاه مهمی را در میان کـاربري 
 تـاکنون  دور بسیار هاي گذشته ازاند.  داده اختصاص می

ــم ــتفاده عل ــان از اس ــه گیاه ــوان ب ــاي عن  درمانگره
 ملــل  مــردم  بــین  در اي گســترده  رواج یــــعـطبی

 دارویـی  خـواص  از اسـتفاده . است هــتـداش ونــگوناگ
 یـــ امــتم و نیسـت  خاصی منطقه به محدود گیاهان

ــع ــگ و جوام ــا فرهن ــواع از ه ــیاري ان ــان از بس  گیاه
  ).1399(کوسنجیان،  کنند می ادهــاستف

رویـی را بـه   یـک گیـاه دا   3سازمان بهداشت جهانی
تـوان از  کنـد کـه در آن مـی   عنوان گیاهی تعریف مـی 

در مـدیریت   هـاي آن مسـتقیم  برخی یا تمـام قسـمت  
  ).2008 ،4(آکاریا بیماري استفاده کرد

ـ    تجارت بینامروزه  ه المللـی داروهـاي گیـاهی را ب
هـاي دارویـی از   شـرکت  و بیشـتر یافتـه  شدت افزایش 
هاي چندملیتی را بـه خـود جلـب کـرده     جمله شرکت

                                                             
1. Harvey 
2. Ernesto 
3. WHO 
4. Acharya 
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% بـازار  50در بـین کشـورهاي اروپـایی بـیش از    اسـت.  
میلیارد دالر به آلمان اختصـاص   3,5گیاهان دارویی با 

گروه درمـانی اساسـی    6. داروهاي گیاهی اروپا در دارد
 %،15,3 تنفسـی  %،27 توزیع می شوند: قلـب و عـروق  

ــی ــده، %14,4 گوارش ــت کنن ــواب آور ٪14,4 تقوی ؛ خ
ــایر ؛ ٪7,4؛ موضــــعی ٪9,3آرامــــبخش و  %12و ســ

اســتفاده از . همچنــین در آفریقــا )1،1990(دایوســکارد
هاي بهداشتی اولیـه را  داروهاي گیاهی سیستم مراقبت

  .)2،2010(فالودان بسیار باال برده است
ــن ــی از ای ــاهده م ــه رو مش ــود ک ــات   ش ــک ادبی ی

جغرافیایی کوچک اما قابل توجه در مورد طـب سـنتی   
امري که تا قبل از آن وجـود نداشـته    ،پدید آمده است

  .  )1990(دایوسکارد، است
هاي دور افرادي  گذشتههمچنین به شکل سنتی از 

از  نامیدنـد.  فعالیت داشـتند را عطـار مـی    که این حوزة
ــاي نظـــر واژه شناســـی کلمـــۀ  عطـــاري در دو معنـ

ـ    گیـاه    (فرهنــگ رود کـار مـی   هشناسـی و داروفروشـی ب
 نـام  از شـده  مشتق عطاري اسم ).1399فارسی معین، 

 عطـار  واژة امـا  است، عطار عمل و شغل معنی به عطار،
 Herbalist واژه معادل تر عام نگاه در و سنتی واژة یک
ــاه معنــی بــه ــی گیاهــان شــناسگی ــه آشــنا و داروی  ب

   .است گیاهان این از استفاده هاي شیوه
ــان خــواص از اســتفاده و عطــاري تاریخچــه  گیاه

 باســتان بابلیــان عصــر و مــیالد از قبــل هــاي ســال بــه
ــازمی ــردد ب ــه پزشــکانی .گ ــه ک ــش همــراه ب ــن ارت  ای

 بـه  د،ـردنـ ـک مـی  سـفر  مختلـف  مناطق به ها سرزمین
 .ردندـک اقدام یـداروی گیاهان بندي طبقه و آوري جمع
 میان در اورائیـم نیروهاي و خرافات وسطی قرون طی

 و یـپزشک دوران این در. یافت باالیی اهمیت اروپاییان
 گرفتــه نادیــده نــوعی بــه دارویــی گیاهــان بــا درمــان

 دنبـال  بـه  میالدي هشت و هفت هاي قرن در .دـش می
 مسـلمان  پژوهشـگران  شـمالی،  آفریقـاي  اسـالمی  فتح

ـ  را رومـی  و یونـانی  پزشـکی  متون از بسیاري  دسـت  هب
 از گسـترده  اسـتفادة  و پزشـکی  نظیـر  علـومی  .آوردند

ــا گیاهــان  و شــرقی کشــورهاي بــه درمــانی خــواص ب

                                                             
1. Dauskardt 
2. Falodun 

-جمع مناطق این دانشمندان توسط و رسید خاورمیانه
 از بسیاري شاپورجندي در .یافت توسعه و حفظ آوري،

 توسـط  گـالن  و بقـراط  همچـون  اروپـایی  پزشکان آثار
 و . داروخانـه شدند بازگردانی عرب و یـایران دانشمندان
رواج  اسـالم  جهان در میانه هاي سده ها در عطرفروشی

 از. )1398(ســازمان غــذا و دارو،  اي داشــتند گســترده
 خـود  ویـژة ) بـوي ( عطر داراي دارویی گیاهان جاکه آن

. انـد  یافتـه  شـهرت  عطـاري  بـه  ها داروخانه این هستند
 طـوالنی  سـابقۀ  نیـز  اسالم از قبل ایران در شناسی گیاه

ــت  ــته اس ــاران،   داش ــاب و همک  در. )278: 1382(مج
 ایشـست) درمانیگیاه( »زو بیشه اورورو« از بارها اوستا
 نگهبـان  فرشـته  گیاه معنی به اورورو واژة و است شده

 کمال و دانــامشاسپن از یکی خود که) امرداد( امرتات
(منظوراالجـداد و   اسـت  آمده اوستا در است جاودانگی

  .  )29: 1390ثقفی، 
 خــدماتی هــا، خــدمات گیاهــان دارویــی و عطــاري

 لـــپرسن گرــدی و عطاران وسیله به که است اشتراکی
خـش زیـادي از   به عنوان ب و شود می ارائه آموزش دیده

نظــام پزشــکی را بــه خــود  منــابع درآمــدي در حــوزة
: 1394مجاوریــان و همکــاران، ( اختصــاص داده اســت

عوامـل بسـیار دیگـري از جملـه      ایـن  بـر  . عالوه)732
ضررهاي شناخته شـده در داروهـاي شـیمیایی سـبب     
شده است تا تعداد زیادي از شهروندان بـه ایـن نـوع از    

جـایگزین مناسـبی   داروها روي آورند و از آن به عنوان 
اجزاء شـکوهی و  ( ها استفاده کنند جهت درمان بیماري

  .)12: 1393همکاران، 
تنـوع اقلـیم و و کشـیدگی    سرزمین ایران به دلیل 

هـاي گیـاهی    هاي جغرافیایی داراي گونـه  آن در عرض
هـا داراي ارزش   ارزشمند است که بخـش مهمـی از آن  

 از بیش داراي ایران. براساس آمار موجود، دارویی است
 وردـم 2000 بر بالغ که است بومی ادویه و گیاه 8000

ــوارد آن ــورد دارویــی و معطــر م  اســت اســتفاده م
گونه، داراي ارزش دارویی  450و ) 1399(کوسنجیان، 

 (پژوهشـکده گیاهـان دارویـی جهـاد     بسیاري هسـتند 
ین بین طی سالیان اخیر رونق در ا ).1397دانشگاهی، 

ــژه ــنتی و   اي در راه وی ــب س ــگاههاي ط ــدازي فروش ان
شـود ایـن در    ها در مناطق شهري مشاهده مـی  عطاري
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درصـد از   40ست که براسـاس اطالعـات موجـود    حالی
 ).1398(خــانوي،  هــاي گیــاهی غیــر مجازنــد عطــاري

عوامل گوناگونی در این بین نقـش اساسـی دارنـد کـه     
ها را اقبال عموم مردم به این مراکـز   ترین آن شاید مهم

در ساده سـازي درمـان (جـدا از    ها  به دلیل اهمیت آن
 استفاده). 1385میزان موفقیت) جستجو کرد(مهدوي، 

 پزشــکی را طــب از مهمــی بخــشاهیگیــ داروهــاي از
 بــه نســبت بــاالیی اهمیــت و دهــد مــی تشــکیل

 جـزء  یک و به عنوان پیدا کرده برخوردار هــــذشتــگ
ــدایی ــذیرج ــت از ناپ ــاي مراقب ــتی ه ــایگزین بهداش  ج

). 64: 1393ت و اسـمعیلی،  (جوانبخ آیند می حساب به
اي از جملـه   یافتـه کشـورهاي توسـعه   در که اي به گونه

 30از  بـیش  آلمـان  و فرانسـه، هلنـد   انگلستان، ایتالیـا، 
 داروهـاي  بـا  روش درمانی یک از کم دست مردم درصد
: 1398(عابدینی و همکـاران،   کنند می استفاده گیاهی

گونـه ایـن مراکـز عمـال      از سوي دیگر رونق قـارچ  .)25
ها را دچار مشکل کرده است  دقیق بر آنامکان نظارت 

هـا   است که برخی از این عطاري و این امر موجب شده
اقدام به فروش و کارهاي غیر قـانونی از قبیـل فـروش    

 هـا نماینـد   گیـاهی و قـرص   -انواع داروهاي شـیمیایی 
  .  )1393(عطاري یا دراگ استور؟, 

وي هاي کشور، استان خراسـان رضـ   در میان استان
 در ایـن راسـتا   رود. قطب گیاهان دارویی به شـمار مـی  

 1380 سـال  در مقـدس  مشهد دارویی گیاهان اتحادیه
هـا و اهمیـت    عطـاري توجه به روند روز افزون تعداد  با

ــت  ــن فعالی ــیش آن، ای ــیش از پ ــات صــنف از ب  و لبنی
زیر نظـر   مستقل صورت به و شده جدا مشهد خواروبار

 را خـود  فعالیـت  وزارت صنعت، معدن و تجارت استان
در  .)1398ري جمهـوري اسـالمی،   نمـود(خبرگزا  آغـاز 

 کـه  بهداشـت  وزارت نظـر  از سـنتی  حال حاضـر طـب  
 و اسـت  تاییـد  مـورد  اسـت،  دارو تولید و درمان متولی
 را خـودش  اسـتانداردهاي  و شـاخص  هـا  عطـاري  براي

هـایی از جملـه داشـتن     کرده کـه دسـتورالعمل   تعریف
مدرك مرتبط با گیاهان دارویی، داشتن واحـد تجـاري   

متر، رعایت قوانین اتحادیـه وزارت بهداشـت،    9حداقل 
هـاي آموزشـی    ر و امـور اجتمـاعی و گذرانـدن دوره   کا

 آمـوزش  هـاي  آشنایی با خواص گیاهان دارویی، کالس

ــانی ــدماتی مب ــا مق ــنتی(اتحادیه  طــب پیشــرفته ت س
ــاران،  ــه  یـــت مصـــوبات، بخـــش)، رعا1399عطـ نامـ

شـده از طـرف سـازمان     هاي در نظـر گرفتـه   نامه آیین
نعت و معدن و وزارت بهداشت که باید مـورد توجـه   ص

قرار گیـرد(انجمن صـنفی گیاهـان دارویـی شهرسـتان      
  ).  1399مشهد، 

  
  چارچوب نظري پژوهش

از جمله مباحث مهم در خصوص توزیع و پـراکنش  
اسـت. ایـن موضـوع     "انتشار فضایی"ها تئوري  کاربري

انتشـار  «بـار توسـط هاگسـتراند در کتـاب      براي اولـین 
در سوئد مطـرح   1953در سال » فضایی فرایند نوآوري

و امـروزه بـه عنـوان یکـی از      )94: 1996 (هاگـت،  شد
هـا   (افراد، کاال، انواع سبک ها هاي تحلیل جابجایی شیوه

حـال در   آیـد. بـااین   شـمار مـی   هو...) در نقاط شهري بـ 
ریات دانشمندان مکتب شـیکاگو نیـز قابـل ردیـابی     نظ

) 1966-1886( 1ارنسـت بـرگس   است. به عنوان مثال
فیزیکی شهر فراینـد پخشـایش    کند در توسعۀ بیان می
هـا   دهـد و در نتیجـه افـراد و گـروه     ها روي می کاربري

). 1380پـور،   (پوراحمد و شـماعی  کنند انتشار پیدا می
ــت ــه 1933( همرهوی ــت ک ــد اس ــاوت ) معتق ــاي  تف ه

اقتصادي و اجتماعی در سـاختار جمعیتـی و کالبـدي،    
: 1391(فریـد،   شـود  شکل قطاعی شهر را موجـب مـی  

اعی در به عقیده کالوین اشمید تغییـرات اجتمـ  ). 145
 دهــد هــا رخ مــی نآ بافــت شــهرها در نتیجــه توســعۀ

    ).518: 1373(شکویی، 
ی را تنهـا یـک جابجـای   » انتشـار «پیتر هاگت ایـن  

را، کلیــدهاي  بلکــه دانســتن آن  دانــد، نمــیســاده 
ارزشمندي براي اطالع از چگونگی مبادله اطالعات بین 

ــ ــواحی ب ــی هن ــاب م ). Hagget, 1996:89( آورد حس
ــ ــایی در    هب ــار فض ــاي انتش ــورکلی الگوه ــکل  4ط ش

 ,Cliff, Ord, Versey(  شــوند بنــدي مــی طبقــه
Hagget, 1981.(  

بـع بـه نـواحی    از من تراوشـات  )2، انتشار گسترشی )1
یابـد.   آن توسعه مـی  پذیرد و محدودة اطراف صورت می

                                                             
1. Ernest Burgess 
2. Expansion Diffusion 
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زمانی، نواحی جدیـدي بـه آن    در فاصلۀ دو دورةیعنی 
جایگزینی: تـراوش از منبـع   انتشـار  )2شوند.  اضافه می

گیــرد و همــراه بــا جابجــایی اســت مثــل  صــورت مــی
اي از  انتشار پیوسته: گونه )3مهاجرت از روستا به شهر 

نظـر مکـانی بـه یکـدیگر متصـل       تقریبـا از انتشار کـه  
مراتبی همچون شیوع انـواع   انتشار سلسله )4ند و هست

هاي بین منبع و مقصـد   مد که بدون اثرپذیري از مکان
 ).1 (شکل دهد رخ می

  

  
  : انواع الگوهاي انتشار فضایی1 شکل

  
هـاي   به اهمیت و نقش کاربردي داروخانـه توجه  با

چگـونگی   گیاهی در کیفیت زنـدگی و سـالمت افـراد،   
 بـه  و سـریع  آسـان،  انتشار فضایی در قالـب دسترسـی  

 باشـد  مـی  از اهیمـت بـاالیی برخـوردار    ها، آن به موقع
ــه ــاران، (جب ــایی .)20: 1395داري و همک ــار فض  انتش

هـا و   ویژگـی  هاي گیاهی در سطح شـهر تـابع   داروخانه
آن،  شرایط جمعیتی، نحوة دسترسی سـاکنان و سـرانۀ  

 کنـد  می مشخص را این کاربري از استفاده شدت و نوع
)Aspinall and Hill, 2008: 83.(  انتشار و گسـتردگی 

 اقتصـادي  کارهاي و ساز تابع شهري از عناصر بسیاري
دارویــی و بــه  خــدمات بــراي امــا اســت، آزاد و رقابـت 

ها نقـش   یاهان دارویی که در درمان بیماريخصوص گ
 بـازار  کارهاي و ساز به را موضوع توان بارزي دارند نمی

 بـراي  بایـد  بلکـه  کرد، بسنده امر این به و واگذار کرده
 ايه سیاست و ها تصمیم به بازار هاي جبران ناکارآمدي

 نمـود  اقدام ها توزیع آن و نحوةعمومی  منافع مبتنی بر
 هايعطاري بهینه ). انتشار فضایی14: 1388(نظریان، 

 نیازهاي کردن برآورده جهت در منطقه در یک گیاهی
 موقـع  بـه  و سـریع  دسترسـی  و مردم و دارویی درمانی

و  هـا و  بیمـاري  کاهش در ثرمؤ عوامل از تواند یکی می

 هـا  از آنمنـدي   جامعـه در پـی بهـره    سـالمتی  افزایش
  ).  45: 1387عزیزي،  و (تقوایی آید شمار به
  

  پژوهش پیشینۀ
 شـهرها  در درمـانی  بهداشـتی  خـدمات  ارائه گرچه

انتشـار فضـایی    زمینـۀ  در لیکن دارد، اي طوالنی سابقه
 درازمـدتی  پیشـینۀ  بهداشـتی  و خدمات درمانی مراکز
 1970 دهـۀ  به مطالعات گونه این و سابقۀ ندارد وجود

 بهداشـت  دپارتمان 1979ل سا در. گردد می بر میالدي
 مراکز استراتژیک توسعۀ به انگلستان مین اجتماعیتأ و

 آن از و داد نشـان  توجـه  درمـانی  و خدمات بهداشـتی 
 طـی  و گردیـد  آغـاز  زمینـه  در ایـن  هـا پـژوهش  پس،
 اتــریش در هــاایــن پــژوهش 1980-1982 هــاي ســال
امـا   ).García-Melón et al., 2009: 30( شـدند  دنبال

 نحـوة اهی و هـاي گیـ   اروخانـه مطالعات در خصـوص د 
شده اسـت و عمـدة   کنون انجام نتوزیع آن در شهرها تا

ــینۀ ــه   پیش ــه داروخان ــتر در زمین ــود بیش ــاي  موج ه
 در ادامه به برخی مطالعات صورت باشد. غیرگیاهی می

در ) Calixto, 2000شـود (  گرفته در این حوزه اشاره می
  فرایندهاي نظارتی بر  که دهد خود نشان می پژوهش

   



  151                                                                                                                                                  فر کامل مهرنوش و امیرفخریان مصطفی

قابـل  هاي گوناگون لهاي گیاهی در قالب مدداروخانه
 هـا نتـایج پـژوهش   ).Sofowora, 1992( شناسایی است

بیانگر آن است در کشورهاي فقیـر آفریقـایی از جملـه    
 کز طب سنتی و فروش آن، کاهش سرانۀعلل رونق مرا

 ،M.Good( پزشک و مشکل دسترسی به آن بوده است
نشان می دهد که رونق و تداوم طب سنتی بـه   )1977

جهـت در دسـترس بـودن، قابـل قبـول بـودن و قابــل       
ــورهاي آفریقــ    ــودن در کش ــاد ب ــیایی و اعتم ایی، آس

دهـد  شان مین )Hopkins, 2012آمریکاي التین است (
که از جمله علل رشـد مراکـز طـب گیـاهی در برخـی      

بت بـه گیاهـان   مناطق مکزیـک، آگـاهی عمـومی نسـ    
سـبب ترغیـب   ست که همچنـین  دارویی و خواص آنها

  بیشتر مردم به سمت آنها شده است.
مشـابهی در   هـاي هاي داخلی، پـژوهش در پژوهش

از سوي دیگر تا کنـون  شود.  این خصوص مشاهده نمی
هاي مکعب زمانی صورت گرفته از مدل هايدر پژوهش

هـا  هـا و کـاربري   فضایی براي بررسی تغییـرات پدیـده  
رو ایـن مقالـه هـم از نظـر     ه نشده است و از ایناستفاد

تـوان وجـه تمـایز     و می موضوع و هم روش جدید است
  .  به شمار آورد این پژوهش

  روش پژوهش
هــاي  از نــوع تحلیلــی و مبتنــی بــر روش پــژوهش

که بر پایـه الگـوي مکعـب زمـانی      تحلیل فضایی است
بـا رجـوع   براي این منظـور  فضایی صورت گرفته است. 

ها  سامانه اصناف شهر مشهد، موقعیت تمامی عطاريبه 
عطـاري در شـهر    1205شناسایی شد در ایـن مرحلـه   

مشهد مشخص گردید و با استفاده از آدرس، اقـدام بـه   
هــا و تشــکیل پایگــاه اطالعــاتی در  فضــایی ســازي آن

بـر موقعیـت    گردید. در ایـن پایگـاه عـالوه    GISمحیط 
و روز) معـین   ب سـال، مـاه  سیس (برحسها زمان تأ آن

ــره ــد. به ــري ش ــراکنش   گی ــانی پ ــب زم ــدل مکع از م
 16ن در قالـب  هاي جغرافیایی را بر حسـب زمـا   پدیده

هاي خود  بر آن از مدل عالوهدهد.  الگوي مجزا نشان می
هت تبیین چگـونگی پـراکنش   همبستگی فضایی نیز ج

 همچنـین  ؛هاي گیاهی بهره گرفته شده اسـت  داروخانه
آوري عمطالعات اسنادي، اقدام بـه جمـ  گیري از  با بهره

هـاي گیـاهی گردیـد.     اطالعات در خصـوص داروخانـه  
مـدل مفهـومی و فراینـدي پـژوهش را نشـان       2 شکل

 دهد. می

  

  
  : مدل فرایندي و مفهومی پژوهش2 شکل

  
تحلیل در این  پایه :هاي زمانی معرفی الگوي مکعب

ر هایی است که د ها در قالب مکعب الگو پراکنش پدیده
ها در زمانی مشخص  تعداد مشخصی از پدیده بردارندة

  اجزاي این مکعب عبارتند از:کلی است. به طور

 بیماریهاپراکنش مکانی  پراکنش مکانی امکانات درمانی جغرافیاي پزشکی

 سایر خدمات خدمات سرپایی بیمارستانها عرضه دارو مطبها

 تعدادعناصر گستره زمانی موقعیت

 طب سنتی

 طب مدرن

الگوي کلی 
 پراکنش

الگوي مکانی 
 پراکنش

 تعداد

 درصدتغییرات

 بازه زمانی

 الگوي تراکم فضایی

 خودهمبستگی فضایی

 توزیع فضاییتحلیل مکعب زمان، مکان، 
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 محور x  وy: مختصات جغرافیـایی   دهندةانکه نش
مختصـات  جا  در اینهاي مورد بررسی است ( پدیده

  )عطاريهر 
  محورزمان: این محورعد سـوم ایـن مکعـب را    که ب

 شـود  هاي زمانی را شامل مـی  دهد دوره تشکیل می
  )عطاريسیس و شروع فعالیت هر (سال تأ

 صندوقچه )Bin(  یک صندوقچه عبارتست از یـک :
خـل آن امکـان   زمانی مشخص از فضـا کـه دا   دورة

) وجود عطاريمورد نظر ( حضور یک یا چند پدیدة
و  به عبارتی تالقی محورهـاي زمـان و طـول    دارد.

ــی  ــا) را ایجــاد م ــر  عــرض صــندوقچه (ه ــد. ه کن
ا زمانی یـک بخـش از مکـان ر    صندوقچه یک دورة

اي از ایـن   دهـد. طبیعـی اسـت مجموعـه     مینشان 

ر روي یکـدیگر  ها که به شکل ارتفاعی بـ  صندوقچه
ربـوط بـه یـک    هـاي زمـانی م   اند سـري قرار گرفته

  دهند.   موقعیت را نشان می
 ــانی ــرش زم ــک برtime slice( ب ــۀ ): ی ــانی ه زم

و ...  ،a،b،cهـاي   مشخص است کـه شـامل پدیـده   
در  a،b،cاي هـ  ست. به عنوان مثال تغییرات پدیدها

  تیرماه 
 اي از  همســــایگان مکــــانی: شــــامل مجموعــــه

مـورد   هاي افقی که در مجـاورت پدیـدة   صندوقچه
  .نظر قرار دارند

 ــان ــایگان زم ــه -همس ــامل مجموع ــان: ش اي از  مک
افقـی و عمـودي کـه در مجـاورت      هـاي  صندوقچه

 .)3(شکل مورد نظر قرار دارند پدیدة
  

 
 

 
 

فضایی-الگوي معکب زمانی :3شکل  
 

در نظــر  گیــري عــوارض بــادر ایـن مکعــب شــیوه قرار 
الگـو  8الگـو (  16شامل ها  آنزمانی فعالیت  گرفتن بازة

هـاي   الگو مربوط بـه لکـه   8هاي داغ و  در خصوص لکه
  سرد) است که به شرح زیر است:  

مورد نظـر   : در این الگو محدودةNew الگوي جدید -1
در بیشتر مقاطع زمـانی اخیـر بـراي اولـین بـار بـه       

شدت داغ/سرد است. در این الگو به ناگـاه   هصورت ب

اي جهت  هجوم بی سابقه ،در یک بازه زمانی محدود
و انـدازي یـک پدیـده یـا عارضـه رخ داده اســت      راه

هرگز قبل از آن از نظـر آمـاري قابـل توجـه نبـوده      
  است

در این الگو  ):Consecutive( الگوي متوالی و پیاپی -2
هـاي   مورد نظر به شکل مـداوم داراي لکـه  محدوده 

Spatial  Neighbors Space time Neighbors 
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هـاي زمـانی    موضوع بیشتر در بازهداغ/ سرد که این 
  اخیر قابل مشاهده است. 

الگــو در ایــن : )Intensifying(الگــوي افزایشــی   -3
هاي زمانی  درصد دوره 90مورد مطالعه در  محدودة

کـه   هـاي داغ/سـرد اسـت    مورد بررسـی داراي لکـه  
کنـد بـه    ت آن در هر مرحله افـزایش پیـدا مـی   شد

هـا بیشـتر   دت ایـن لکـه  عبارتی بـا گـذر زمـان شـ    
  .شود می

 ودةدر ایـن الگـو محـد   : )Persistent( الگوي پایدار -4
اي زمـانی مـورد   هـ  درصد دوره 90مورد مطالعه در 

هاي داغ/سـرد اسـت. در ایـن     بررسی به صورت لکه
 شـدت  کـاهش  یـا  الگو رونـد مشخصـی از افـزایش   

  .شودزمان مشاهده نمی طول در بندي خوشه
در ایـــن الگـــو : )Diminishing( الگــوي تقلیلـــی  -5

اي زمانی ه درصد دوره 90مورد مطالعه در  ودةمحد
ه با است کهاي داغ/سرد  مورد بررسی به صورت لکه

  شود. گذشت زمان این درجه کمتر می
 ودةدر این الگـو محـد  ): Sporadic(الگوي پراکنده  -6

هاي زمانی به صـورت   مورد مطالعه در برخی از دوره
  ند. رد هستهاي داغ/س لکه

 در این الگو محـدودة ): Oscillating( الگوي نوسانی -7
اراي هـاي اخیـر د   کـه در دوره  مورد مطالعه بـا ایـن  

اشـد، امـا بـه لحـاظ     ب لگوي به عنوان مثال داغ مـی ا
تـر داراي الگـوي    هاي زمانی گذشته تاریخی در دوره

  عنوان مثال سرد بوده است.    به
 در این الگـو محـدودة   ):Historical(الگوي تاریخی  -8

زمــانی بــه صــورت  در آخــرین دورةمــورد مطالعــه 
 90شـد امـا در حـداقل در    با هاي داغ/سرد نمـی  لکه

هـاي داغ/سـرد    هاي زمانی گذشته با لکه د دورهدرص
  داده است. خود را نشان می

مـورد مطالعـه    محـدودة  ):No Pattern( فاقد الگـو   -9
  .فاقد هرگونه از الگوهاي فوق الذکر است

شـامل   جامعۀ آماري در ایـن پـژوهش  آماري:  جامعۀ
هاي شهر مشهد در حال حاضر است که  تمامی عطاري

همچنین پهنه مـورد  شود.  نقطه می 1205ها  تعداد آن
  کیلومترمربع است. 300مطالعه، شهر مشهد با وسعت 

  

  هاي تحقیقیافته
  :شهرمشهددر  ها عطاريبررسی تحوالت فضایی 

براساس اطالعات موجود در بانک اصناف شهر مشـهد،  
مغازه  1205ر عطاري فعال در شهر مشهد بالغ ب تعداد

بـه شـکل رسـمی و     اهـ  ترین آن قدیمی است که سابقۀ
است. نگاهی به  1370 ابتداي دهۀ ثبت شده مربوط به
گیري این مشـاغل در شـهر مشـهد     روند تحوالت شکل

زمانی  ی دورةها ط دهد که بیشترین تعداد آن نشان می
سـال   5اي کـه در ایـن    است به گونـه  2020تا  2015
 عطاري) در پهنۀ 34,44نگین ساالنه عطاري (میا 415

گیري این مراکز به  اند. روند شکل کردهدا شهر ظهور پی
هـا دائمـا در طـول     اي است که روند افزایشـی آن  گونه

  ).1(جدول شود زمان مشاهده می
  

هـاي گیـاهی در   : تغییرات فراوانی تعداد عطـاري 1 جدول
  شهر مشهد در طول زمان

  میانگین در سال  تعداد  دوره
1382 قبل از 

13821385

13851388

13881390

13901394

13941399

 بدون تاریخ

 جمع

  
ها بر حسـب   زیر بیانگر پراکنش عطاري شکلهمچنین 

  ها در شهر مشهد است. سیس آنسال فعالیت و تأ
هـا در طـول زمـان و در     گیـري عطـاري   روند شکل

ــاط  ــهد    ارتب ــهر مش ــت ش ــداد جمعی ــاخص تع ــا ش ب
هـا   دهندة کاهش نسبت جمعیت به تعداد عطاري نشان

ــن شــاخص در ســال    ــدار ای از  1375شــده اســت. مق
نفر بـراي هـر    2780نفر براي هر عطاري به  269629

رسیده است. که نشـان از رشـد   1398عطاري در سال 
  این کاربري در فضاي این شهر است(جدول زیر)
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شروع فعالیت ها در شهر مشهد برحسب دورةموقعیت فضایی عطاري :4شکل

  ها در طول زمان و نسبت آن با جمعیت در شهر مشهدگیري عطاريروند شکل :2 جدول

  تجمعی  فراوانی  نسبت جمعیت به عطاري  تعداد عطاري  جمعیت  سال  ردیف
1  1365  1453934  2  2  726967 
2  1375  1887405  5  7  269629 
3  1385  2427285  107  114  21292 
4  1390  2766258  336  450  6147 
5  1395  3001225  508  958  3133 
6  1398  3247041  210  1168  2780  

  
هـاي   عطـاري تحلیل فضایی تغییرات و پراکنش 

بخش مهمی از روند تغیـرات   :گیاهی در شهر مشهد
 تبط بـا تحـوالت صـورت گرفتـه در پهنـۀ     مر ها عطاري
هـا   است که در این بخـش بـه بررسـی آن    شهرفضایی 

  . شود پرداخته می
بیـانگر تغییـرات    هـا  عطـاري بررسی شاخص تراکم 

ــتردة ــان  آن  گس ــت. هم ــان اس ــول زم ــه در ط طورک
از  هـا  عطـاري دهـد انتشـار    هـاي زیـر نشـان مـی     نقشه

بـه   2003قبـل از سـال   هـاي پراکنـده و تنـک در     لکه
مبـدل شـده    2019هاي پیوسته و متراکم در سال  لکه

تـوان   را مـی  س الگوهاي انتشـار فضـایی آن  است. براسا
خص تراکم در ایـن دوره از  الگوي گسترشی دانست. شا

 رسیده است عطاري 13 در کیومترمربع به عطاري 2,5
  ).5 شکل(

گیـري از الگوهـاي خودهمبسـتگی     همچنین بهـره 
فضایی نشان دهندة پراکنش الگوي تصادفی در هر دورة 

مشاهده شده براي این  Gزمانی است. شاخص عمومی 
کـه سـطح معنـاداري آن     0,000100پراکنش معـادل  

درصد است. این بدان معنی است که در هر  95از کمتر 
هاي گیـاهی بـه صـورت نـامنظم و      دوره زمانی عطاري

اند. الگوي تصادفی پراکنش  تصادفی در فضا توزیع یافته
ها تحت قاعده و  ها بیانگر آن است که شیوه توزیع آن آن

ضابطۀ مشخصی نبوده است و هر آنجا کـه اراده شـده   
  ).. 6(شکل اند افتهاست این فضاها توسعه ی
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  .2019تا  2003 زمانی قبل از هاي گیاهی در شهر مشهد طی دورة ريتغییرات تراکم عطا :5 شکل

  
  

  
  هاي گیاهی در شهر مشهد: خودهمبستگی فضایی عطاري6 شکل

  
تحلیـل   :ها عطاريزمانی پراکنش -تحلیل فضایی

ن نکته تکیـه دارد کـه هـر پدیـده     زمانی برای –فضایی 
هـاي   پدیـده  بـا  دیگر مرتبط باشد اما تواند با پدیدة می

 هـاي دورتـر   تـا پدیـده  به لحاظ زمـانی  نزدیک و اخیر 
. بـر ایـن اسـاس ضـمن ترکیـب      ارتباط بیشتري دارند

هاي جغرافیـایی   عیت و زمان اقدام به تحلیل پدیدهموق
هـاي   کند. ایـن مهـم در قالـب مکعـب     میدر پهنه فضا 

گیرد. این مکعـب داراي سـه    فضایی صورت می -زمانی
کـه بعـد ارتفـاع آن    عد طـول، عـرض و ارتفـاع اسـت     ب

نتایج  هاي زمانی براي هر پدیده دارد. اختصاص به دوره
فضـا از پـراکنش   -خروجی از مدل ساخت مکعب زمان

قعیـت  با توجه بـه مو  هاي گیاهی ی عطاريفضایی زمان
سـتون و در   26ردیف،  19گیري مکعبی در شکل ها آن

همچنـین نتـایج رونـد     ست؛صندوقچه ا 4940مجموع 
ها در طول  ا بیانگر روند افزایشی این کاربريه کلی داده

کـه در سـطح    3,3227آن معادل  زمان است که مقدار
  (جدول زیر)  درصد معنادار است 99
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  هاي گیاهی در شهر مشهد: نتایج حاصل از الگوي مکعب زمانی فضایی عطاري3جدول
Cube extent across space        (coordinates in meters) 
Min X                                      720163.7591 
Min Y                                     4010798.3458 
Max X                                      742969.0947 
Max Y                                     4030298.3458 
Rows                                                19 
Columns                                             26 
Total bins                                        4940 
------------- Overall Data Trend - COUNT ------------- 
Trend direction                             Increasing 
Trend statistic                                 3.3227 
Trend p-value                                   0.0009 

  
الگوي محلی پـراکنش   16خروجی این مدل بیانگر 

ییـرات فضـایی   مـورد آن اختصـاص بـه تغ    8است کـه  
مورد دیگـر نیـز اختصـاص بـه      8هاي داغ و  زمانی لکه

دارد. خالصـه نتـایج مـدل در     هـاي سـرد   تغییرات لکه

مـورد از الگوهـاي فـوق را نشـان      3 مورد نظر محدودة
سـرد و  دهد. که شامل الگوي جدیـد داغ، پیوسـته    می

ــی هــر یــک از  نوســانی داغ اســت ــر فراوان . جــدول زی
  دهد. ا نشان میالگوهاي یاد شده ر

  
  ها در شهرمشهدالگوهاي زمانی فضایی حاصل از تحوالت عطاري :4جدول

--------- Summary of Results --------- 
Cold frequency Hot frequency  Pattern 

 90  New Hot/Cold 
64 0 Consecutive        
  Intensifying             
   Persistent               
   Diminishing              
   Sporadic                 
  43 Oscillating            
   Historical               
64  133  Total 

148  No pattern 
  

 دهد از مجمـوع  طور که جدول فوق نشان میهمان
ــده    345 ــایی ش ــانی شناس ــانی مک ــت زم  133موقعی

مـورد نیـز    64 هـاي داغ و  موقعیت بیانگر حضـور لکـه  
تـوان   رو مـی  ایـن دهنـد. از   هاي سرد را نشـان مـی   لکه

را مشـهد   شـهر در  ها عطاريالگوي غالب زمانی مکانی 
هاي داغ محسوب کرد که نمایانگر گسترش  تقویت لکه

  .است پهنه شهربا قوت این مراکز در سطح 
موقعیـت جدیـد کـه     90 شـامل  الگوي داغ جدیـد 

ها براي اولـین   آن است که در این موقعیت دهندةنشان
انـدازي  تقاضاي بیشتري بـراي راه هاي اخیر  بار در سال

ي کـه قبـل از آن کمتـر    ا بوده اسـت. بـه گونـه   عطاري 
ایـن  شود.  ها مشاهده می گونه فعالیت تقاضایی براي این

یست مناطق جدید و با تقاضـاي بـاالي   اب مناطق را می
عطاري در شهر مشهد محسوب کرد که عمـدتا شـامل   

  هاي مرکزي و شرقی شهر مشهد است.   بخش
موقعیـت در   64شـامل   سردمتوالی و پیاپی  الگوي
ها به شکل مـداوم طـی    که در این موقعیت شهرسطح 

چشـمگیر نبـوده و   هـا   حضور عطاريهاي متمادي  سال
نه فضایی شهر دهد. نگاهی به په تقاضایی را نشان نمی
 کـه حضـور کمـی از    هایی اسـت  مشهد بیانگر محدوده

و  بی شـهر دهـد. محـدوده جنـو    جمعیت را نشـان مـی  
هایی هسـتند کـه تـراکم     جنوب شرقی آن شامل پهنه

کمی از جمعیـت قابـل مشـاهده اسـت. در ایـن میـان       
ــایی از بخــش ــن    ه ــهد در ای ــهر مش ــی ش ــمال غرب ش
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بندي واقع شده است که در واقع منطقه در حـال   دسته
آیـد. بـا ایـن     اضا براي سکونت جمعیت به شمار مـی تق

ظ زمـانی و  به لحـا  حال در این محدوده هنوز تقاضایی
  شود.  ها مشاهده نمی اندازي عطاريمکانی براي راه

زیرموقعیت در  43 که در مجموع الگوي نوسانی داغ
ــه خــود اختصــاص داده اســت.  ســطح  ــن شــهر را ب ای
هـایی   تحلیلـی شـامل پهنـه    يها از نظـر الگـو   محدوده

گذشته بـه عنـوان   تاریخی در  شوند که در یک بازة می
اخیـر بـا    نـد امـا طـی بـازة    ا شده سرد محسوب می لکۀ

ایـن   عمـدة انـد.   داغ شـده  تبدیل به لکۀ افزایش تعداد،
هـایی   نواحی غربی شهر مشهد شامل بخش محدوده در

یـازده اسـت کـه جـزء منـاطق       از منطقۀ یک و منطقۀ
 دهندةگیرند و نشان درآمد باال قرار مینتی افراد با سکو

ــاال در ایــن محــدوده  شــکل ــراي  گیــري تمایــل ب هــا ب
زیـر   نقشۀ گونه مشاغل است.  گیري از خدمات این هرهب

خروجی تحلیلی این پراکنش در سـطح منطقـه    بیانگر
  است.  

  

  
  هاي گیاهی در شهر مشهد در طول زمان : الگوي تحوالت فضایی عطاري7 شکل

  فضایی - براساس مدل مکعب زمانی
  

  
  ها با تراکم جمعیت در شهر مشهد فضایی عطاري -الگوي زمانی:  انطباق 8 شکل
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  بحث
هر هـا در شـ   عطـاري  فضایی -ارزیابی الگوي زمانی

در آن اسـت   دهنـدة مشهد با تراکم جمعیت نیز نشـان 
تحلیـل  مرکزي شهر مشهد را از ایـن   که هستۀ صورتی

توان ارتباط مشخصـی از   مناطق میجدا کنیم در سایر 
 تنـاوبی داغ در منـاطق بـا تـراکم    الگوهـاي داغ تـازه و   

ـ باالي جمعیت مشاهده کـرد. ایـن مسـئ    ویـژه در   هله ب
شمال شهر، شرق و نواحی غربـی آن بـه وضـوح قابـل     

  مشاهده است. 
هـا را  وجـه    همچنین از سویی دیگـر اگـر عطـاري   

ف افــراد دیگــري از تمایــل بــه درمــان بیمــاري از طــر
توان الگـوي زمـانی مکـانی پـراکنش      کنیم می مالحظه
هـاي   ها را با مراکز نوین درمانی همچون مطـب  عطاري

ورکـه در  طپزشکان نیز مورد سـنجش قـرار داد. همـان   
مرکـزي شـهر    شود در هستۀ زیر نیز مشاهده می نقشۀ

ها به شکل کامـل بـا    الگوهاي داغ زمانی مکانی عطاري
کان منطبق اسـت. از ایـن منظـر    هاي پزش تراکم مطب

تـوان فضـایی    ها را در این محـدوده مـی   عطاري توسعۀ
ــانی   ــدام در مقابــل مراکــز نــوین درم جهــت عــرض ان

کـه ایـن محـدوده از شـهر      جـایی  محسوب کـرد. از آن 
ن دنبـال آ  و بهنام حضور پزشکان است  هشناخته شده ب

رو  از ایـن شـود   حضور بیماران به شـدت مشـاهده مـی   
هـا در ایـن    گیري الگوهـاي داغ از عطـاري   کلتوجیه ش

گیـري از ایـن فرصـت     تواند به خاطر بهـره  محدوده می
از سوي دیگر همانطور . جهت تثبیت جایگاه خود باشد

ــکل  ــه در ش ــبی از   9ک ــوي مناس ــت، الگ ــخص اس مش
هاي پزشکان در منـاطق پیرامـونی شـهر مشـهد      مطب

شود و این موضوع دسترسی ایـن منـاطق    مشاهده نمی
به خدمات نـوین درمـانی بـا مشـکل مواجـه کـرده        را

    ).9است(شکل
  

  
  ها با تراکم مطب پزشکان در شهر مشهد فضایی عطاري -: انطباق الگوي زمانی9 شکل

  
  گیرينتیجه

 زنجیـرة از تالش داشت تـا بخشـی از    این پژوهش
شـک  سالمت را بـه تصـویر بکشـد. بـی     حوزةدرمان و 

توزیع خدمات درمانی (سنتی و نوین)، نقش مهمی در 
که به شکل ویژه تأکید این پژوهش بـر   این حوزه دارد

ده است. از حیـث موضـوع، متـد و    طب سنتی بو حوزة
غیرهاي مورد استفاده، ایـن  شناسی و همچنین متروش

ی از سویی تـاکنون پژوهشـ  وري است. حائز نوآ پژوهش
 سـطحی بـه ایــن موضـوع نپرداختـه اســت؛     در چنـین 

گیـري از مکعـب    همچنین متد مـورد اسـتفاده و بهـره   
به عنـوان ابـزار تحلیـل فضـایی،      "تعداد-مکان-زمان"

عـوارض بـر حسـب    موقعیت گیري از متغیر  بهره زمینۀ
 کند که وجه نوآوري پژوهش راهم میزمان فعالیت را ف

بیـانگر   کند. نتایج حاصله از این پـژوهش  یرا تقویت م
  :آن است که

 گذشـته  بـه  نسـبت  بیشـتري  سرعت با ها عطاريالف) 
 و انـد  کرده پیدا شهر فضاي در اي گسترده پراکنش

 افـزایش  بیـانگر  ها آن زمانی فضایی پراکنش الگوي
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ــه ــاي لک ــد داغ ه ــه و جدی ــ پهن ـــپ ايـه  ایدارــ
 این بایست می که است معنی بدان نـای تـــــاس

 شهر فضاي در شایع هاي پدیده جمله از را ها پدیده
 انجــام ضــرورت رو ایـن  از و آورد شــمار بــه مشـهد 

 فضــایی اثــرات خصــوص در بیشــتر هــايپــژوهش
ه اثـرات قابـل   از جملـ  دارد. بیشتري اهمیت اـه آن

ــراکنش  ارزیــابی ارتبــاط شــیوة ــا پ توزیــع آنهــا، ب
ایـن موضـوع   راد درمان شـده اسـت.   ها و افبیماري

آمیزي در کنتـرل و درمـان   تواند اثرات موفقیتمی
 ها به همراه داشته باشد.برخی از بیماري

 ها پدیده این بین فضایی عدم وجود خودهمبستگیب) 
 جـاذب یکـدیگر   هـا  کاربري بیانگر آن است که این

 هاي محدوده و ها راسته ایجاد به اي عالقه و نیستند
 گیـري  شـکل  امکان جایی هر در و ندارند تخصصی

 .دارد وجود ها آن
 هسـتۀ  اسـتثناي  بـه  جمعیت پراکنش با ارتباط درج) 

 الگوهاي ،جمعیتباالي  تراکم با نواحی در ،مرکزي
 و گیــري شــکل حــال درهــا  از عطــاري جدیــد داغ

 گیـري  شکل شدت بیانگرکه  الگو این .است توسعه
 تمایـل  دهنـدة  نشـان  ،اسـت  مـدت  کوتاه در ها آن

نیـز   فضـاهایی  چنـین  سـمت  به جمعیتی ها هسته
 .تواند باشد می

 پیرامـونی  نـواحی  و مرکزي هستۀ در دیگر سویی ازد) 
 است مشاهده ابلـــق جمعیت از کمتري تراکم که

 پیرامـون  درها  از عطاري جدید داغ هاي لکه حضور
 از گیـري  بهـره  توانـد  مـی  ،وینــــــ ن طبـی  مراکز
 هـــ ب دارویـی  خـدمات  عرضۀ جهت بیماران حضور

 نمـایش  و سـوي  ازتوسط این مراکـز سـنتی    ها آن
 از نـوین  طـب  مراکـز  بـا  مواجهه درپررنگ  حضور
 . باشد دیگر سوي

هـاي داغ   هـاي پهنـه   از ویژگـی هرچند که آگـاهی  هـ) 
تواند میزان همراهی برخی عوامل را بـا حضـور    می

این بخـش از   کهطورهمانتر سازد  ها روشن عطاري
 هـاي به بررسی بیشـتر و پـژوهش   نیازمند پژوهش

  تر خواهد داشت.   اکتشافی دقیق
همچنین در مقایسه با توزیع مراکز طبی نوین بایـد  و) 

 که برخالف به این نکته مهم دیگر نیز اشاره داشت
 فضـاي  اي در خوشـه  شـکل  به که نوین طب مراکز

 یـــباالی همبستگی خود و شوند می مشاهده شهر
هـا و   ها، مطب (نظیر داروخانهها وجود دارد  بین آن

بوده و بـه   یکدیگر با ارتباط ها در آن موفقیت ...) و
 باشـند،  مـی  تقاضـا  یـک  از اي نوعی هر یک زنجیره

 بـه  مـــــ قائ و مسـتقل  بیشتر گیاهی هاي عطاري
بر خالف  است شده باعث موضوع این هستند. ذات

 .شوندسبز  اي نقطه هر درمراکز طبی نوین 
ن الگویی از پراکنش، ارزیـابی و نظـارت از ایـ   چنین ز) 

سازد. از دیگـر سـو    مراکز را نیز با مشکل مواجه می
ــن ــدت ای ــتردگی ش ــه در گس ــانی پهن ــاه زم  کوت
 بـودن  ناکـافی  یـا  فقـدان ي از دیگر وجه دـتوان می

 باشـد  مراکـزي  چنـین اندازي قوانین الزم جهت راه
 ایـن  از ناخوشـایندي  تبعـات  توانـد  مـی  کـه  امـري 

  .دهد نشان آینده در را پراکنش
پژوهش را می توان در قالـب دو  در پایان پیام این 

پـذیري بیشــتر   اساسـی مـدنظر قـرارداد: انطبـاق     نکتـۀ 
هاي طب سنتی در مقایسه با طب نوین  پراکنش عرصه

ــا شــرایط اجتمــاعی ــونی و  -ب ــاطق پیرام اقتصــادي من
اي شهر مشـهد و حضـور پررنـگ آنهـا در ایـن       حاشیه

مناطق و ضرورت توجه بـه عامـل پراکنـدگی خـدمات     
کـی از  ها بـه عنـوان ی  (سنتی و نوین) و بیماري درمانی

ها در چـارچوب  هاي مهم درمان و کنترل بیماري حلقه
  بینش جغرافیاي پزشکی.

ــن ــی از ای ــه جرو، پیشــنهاد م ــدانان شــود ک غرافی
هـاي معتمـد بـراي     کننـده پزشکی بـه عنـوان تسـهیل   

 هـاي تـر سـالمت، از طریـق پـژوهش     ي جامعریز برنامه
دقیق میدانی، مجموعـه اطالعـاتی در مـورد ماهیـت و     

آوري هـاي پزشـکی سـنتی جمـع    سازماندهی سیسـتم 
هــاي کــاربردي از آن را در راســتاي کــرده و خروجــی

ي از تـر ه نماینـد. تـا تصـویر دقیـق    ارائـ سالمت جامعه 
ــدام    ــن اق ــد، البتــه ای فعالیــت و اثرگــذاري حاصــل آی

اثـرات   طـب نـوین نیـز    توانـد در حـوزة  همچنـین مـی  
موضوعی که تا کنـون   درخشانی به همراه داشته باشد.

مواجه با موضوع سـالمت  به دلیل عدم نگاه ترکیبی در 
  ارزش باقی مانده است.و درمان کم

این مقاله حاصل نتیجه مطالعه و پژوهش محققـان  
  بوده است و حامی مالی نداشته است.
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