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 چکیده 
داده  ها را در زندگی شهرنشینان افزایشجهان امروز رشد شتابان و از هم گسیخته شهری، نابرابریدر 

عدالت فضایی به . و دسترسی آنان به زیر ساخت ها و خدمات شهری را با مشکل مواجه کرده است

های برابری در تحلیل توزیع خدمات شهری، ضرورتی اجتناب ناپذیر در و دیدگاهعنوان رویکرد اصلی 

جمعیت مطالعات شهری هستند بویژه شهرهای امروزه در کشورهای درحال توسعه با توجه به رشد 

نیازمند توجه به برقراری عدالت فضایی در برخورداری  ،شهرنشینی مستمر بیش از هردوره دیگر 

ترین خدمات در شهر و اساسی ترین نیازها نه تنها از مهم. باشدمطلوب از خدمات مختلف شهری می

عه و شهر درمانی است، زیرا جام -در نقاط شهری بلکه برای همه مردم، دسترسی به خدمات بهداشتی

در این تحقیق سعی شده است تا با . طلبد، تا به مقصد رشد و بالندگی برسدسالم، شهروند سالم را می

لزامات مربوط به بررسی منابع نظری و اسنادی، به جنبه هایی از عدالت فضایی و اجتماعی در شهرها و ا

و ضوابط دسترسی و کاربری  درمانی بر مبنای استاندارها –توزیع فضایی عادالنه خدمات بهداشتی 
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 مقدمه  -1
این افزایش . در جهان امروز روند افزایش جمعیت سیر صعودی خود را در بستر شهرها گسترانیده است

های گذشته آثار سوئی را به دنبال داشته است که از آن جمله جمعیت و رشد شتابان شهرنشینی در دهه
ای، فقر و افت استانداردهای زندگی، کمبود توان به توسعه کالبدی ناموزون شهرها، ایجاد محالت حاسیهمی

بدون تردید (. 13 :  3  حسامیان، )مراکز خدماتی و نهایتاً نابرابری در برخورداری از امکانات اشاره نمود 

خوردن نظام توزیع خدماتی و همرویه فضای شهری، بهترین اثر رشد شتابان شهرنشینی و رشد بیدهعم
عدالت به مفهوم توزیع عملکردها، خدمات و (. 11 : 31  صالحی و منصور، )نارسایی سیستم خدماتی است 

یض و تفاوت گذاری ، بدون تبع(مکان تسهیالت)امکانات، دسترسی مناسب به مراکز خدمات دهی و فعالیتی 

دو محور برجسته در عدالت فضایی که بر  (.1 : 31  بهروان، )بین ساکنان یک شهر و مناطق شهری است 
ها و توزیع فرصت( هم محیط اجتماعی و هم محیط فیزیکی)شود، چگونگی وضعیت زندگی ها تاکید میآن

عدالت فضایی در (.  : ,Martinez )است( های اجتماعی، فیزیکی و مجازیدسترسی به زیر ساخت)

ها، ها یا بازیگران اجتماعی، حفظ و پاسداری از کرامت انسانی آنکلیتی فراگیر به رعایت حقوق برابر انسان
بنابراین دستیابی به به عدالت فضایی . تامین نیازهای اولیه زندگی و عزت نفس اجتماعی آنها توجه وافی دارد

های اجتماعی و جمله خدمات بهداشتی درمانی جهت تخصیص عادالنه هزینهدر توزیع خدمات شهری از 

حاتمی نژاد و دیگران، )ریزان شهری است ، یکی از اهداف مهم برنامههای محیطیبرابر استفاده از طرفیت
 های اجتماعی و مشکالت پیچیده فضایی خواهد انجامیدها به بحرانآن زیرا توزیع غیر عادالنه(. 77: 01  

 (.71: 37  حاتمی نژاد، )

درمانی درکشورهای توسعه یافته تا حد زیادی رضایت بخش می باشد، اما  -وضعیت خدمات بهداشتی 
در کشورهای در حال توسعه به دالیل مختلف از قبیل فقدان برنامه ریزی بهداشت ملی، سیستم غلط خدمات 

رمان، سهم کمتری از منابع و امکانات را در بهداشت و درمان و کم اهمیت قلمداد کردن بخش بهداشت و د
اختیار این بخش قرار می دهندو بدین لحاظ شکاف عمیقی بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه 

امروزه موضوع خدمات درمانی یک استراتژی ضروری و الزام (.  Taghvaee,19 9،  -1) مشاهده می شود

گسترده به عنوام راه حل جهانی به منظور بهبود کیفیت زندگی  آور برای ارتقای سالمت همگانی و به شکل
ای امر سالمت مثل دوران ما مورد توجه در هیچ عصر و دوره (.Holt,1991011)آید در جهان به شمار می

: 31  درگاهی، )مردان، سیاست گذاران، مدیران جامعه و به طور کلی جامعه بشری قرار نگرفته است دولت

کند بنابراین، یی که سالمت هر فرد و جامعه در گرو مراکزی است که سالمت وی را تأمین میجااز آن(. 0
باشد دسترسی سریع، به موقع و ارزان به این مراکز در هر جامعه، به خصوص در جوامع شهری ضروری می

مت شهروندان از از این رو تأمین و کنترل آن با اهداف ارتقاء کیفیت زندگی و سال(. 1: 39  الماس پور، )

طبق اصل عدالت اجتماعی توزیع عادالنه خدمات بهداشتی و . رودها به شمار میترین وظایف دولتمهم
تأمین این اصل باعث تحقق دو اصل دیگر یعنی اصل . باشدریزان شهری میدرمانی از اهداف عمده برنامه

 . (11: 37  زی، تقوایی و عزی)شود فراهم بودن و اصل در دسترس بودن خدمات می
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توان از دو بعد فقدان کاربری و عدم قرارگیری مناسب آن مورد بررسی دسترسی به خدمات درمانی را می

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

اتالف وقت، انرژی، افزایش هزینه رفت و آمد،  یابی مناسبی نداشته و منجر بهای است که یک فعالیت مکان

 .(1: 09  خاکپور و همکاران، )گردد می... کاهش دسترسی، اجبار به استفاده بیشتر از اتومبیل و

 

 روش شناسی پژوهش -2
عه ای و مطالبدین صورت که با استفاده از منابع کتابخانه. توصیفی است -پژوهش حاضر ازنوع نظری

الزم و مقدماتی و سپس  وری مبانی در موضوع مورد نظر پرداخته شده است، ابتدا تعاریفاسنادی به جمع آ
 -های خدمات بهداشتیدر خصوص کاربری های شهری آغاز شده و سپس با تاکید بر مولفهبحث اصلی 

 .پذیرددرمانی پایان می

 

 تعاریف مقدماتی -3
 فضا -1-3

است  شده رایج کامالً اخیر هایدهه در ویژه به یاییجغراف ادبیات در ( Space ) فضا واژه کاربرد

 آن به قرن هیجدهم در که انددانسته فضایی هایتحلیل در متقدم را کانت جغرافیا، در(. 1 : 31  جهانی، )
 رد در شیفر مقاله با 019 دهه از علمی صورت به فضا مفهوم اما( 11: 37  بهروزفر، )است  پرداخته

 (. 139: 71  شکویی، )شد  جغرافیا ادبیات وارد شد نگاشته فیاجغرا در استثناگرایی

 :برندمی بکار صورت دو به را فضا مفهوم دانانجغرافی

 انسانی هایفعالیت کارکرد نتیجه که اجتماعی ست؛ فضایاحاکم  طبیعی قوانین برآن که طبیعی فضای

میرکتولی، )گویند  نسبی فضای را دومی و مطلق فضای را اولی. کندتبعیت می اجتماعی قوانین از و است

 بر ناظر قوانین بررسی و تشخیص تحلیل، فضای است؛ درك و انتزاع جغرافیایی فضای فضای(. 19: 33  

و دیگری  (Escapement)فضایی جدایی یکی :میگیرد ریشه بنیادی مفهوم دو فضا از قوانین. فضا است
(Distance) ( ،1  : 31  شبلینگ .)است پر رنگ جغرافیا در فضا که دالیلی از یکی که است ذکر به الزم 

 .باشدمی (فضایی علم( هاپدیده فضایی آرایش مطالعه جغرافیا، که است این دلیل به

 
 مکان -1-3

 توانرا می واقعی مکان. است زمین سطح در پدیده یک اشغال تحت موقعیت یا نقطه مکان، جغرافیا، در

دانست  نسبی و مکان مطلق صورت دو به توان می را مکان .کرد مشخص جغرافیایی عرض و طول کمک به

 مکان و کندمی بحث زمین در سطح پدیده یک نسبی موقعیت مورد در نسبی مکان(. 33:19  علیزاده، )

 (.1 : 90  دلفوس، )کند می مشخص زمین سطح در را پدیده یک دقیق موقعیت مطلق
 
 الگوی فضایی -2-3
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 پراکنده، متمرکز، میتوانند که الگوههای نامیم، می« الگوی فضایی» را شهر در اصلی عناصر توزیع نحوه
 (. 3 : 33  عظیمی آملی،)باشند  ...و خطی مرکزی، چند

 
 رابطه فضایی-3-3

 این اصل، اساس بر .میشود نامیده فضایی رابطه مکان روی بر پراکندگی دو بین هماهنگی جغرافیا، در

شود می تعیین دیگر هایپراکندگی با آن هماهنگی به عنایت با زمین روی بر پراکندگی هر دلیل

 (.97: 33  علیجانی،)
 
 یا نظریه فضایی Spatial theory مفهوم -4-3

-مقوله یعنی .میگردد اطالق میافتد، آن داخل در که اتفاقاتی و شهری فضاهای مورد در فضایی نظریه

 در و با یکدیگر آنها روابط و استفاده موارد و ونقل حمل و هاساختمان زمین، تلویحی دربرگیرنده که های
 (.19:  3  ، زیاری(شود می توجه اجتماعی و اقتصادی عوامل به موارد برخی

 
 برنامه ریزی-5-3

 در اموری تا رویدادهاست و وقایع بروز از قبل امور، پیشاپیش تنظیم و اندیشیدن معنای به ریزیبرنامه

 با است، بدیهی .بدست آید مطلوبی نتایج جامعه، افراد خوشبختی و آسایش رفاه، مت،سال بهداشت، همچون

)  کنیم عمل آینده هوشیارتر به نسبت و کنیم جبران را گذشته اشتباهات توانیممی دقیق ریزیبرنامه
 (.1 :79  هیراسکار، 

 
 کاربری زمین -6-3

: 39  امینی و دیگران، )می باشد شهر مختلف عملکردهای جغرافیایی یا توزیع فضایی الگوی معنای به

 از. میشود انجام درآن که فعالیتی جهت زمین به از استفاده نوع یا نحوه از است عبارت زمین کاربری(.  9
 نیازهای رفع برای زمین روی در را انسانی هایهمه فعالیت فضایی هایجنبه زمین کاربری شکوئی، دکتر نظر

 (. 11: 70  شکوئی، ( دهدمی نشان او فرهنگی و مادی
 

 سرانه-7-3

استاندارد  نوعی که میشود گفته سرانه شهری، هایکاربری از شهر افراد از یک هر تئوریک سهم به

 استانداردهای رواج و پیدایش در اصلی هایانگیزه .هاست کاربری انواع میزان نمودن مشخص جهت سازی

  (7 : 09  ی فرد، دانای) : از است عبارت هاسرانه و فضایی

 ها آن از بهینه استفاده و شهری هایزمین اسراف از جلوگیری -
 جدید شهرسازی و شهرنشینی سریع رشد به گویی پاسخ -

 هاکاربری به فضا تخصیص و زمین از گیریبهره در تعادل و اجتماعی عدالت برقراری به کمک -
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 انسان مکانی و فضایی نیازهای حداقل تأمین -

 
 تراکم -8-3

 های توسعهطرح در شهری، تأسیسات و جمعیت استقرار برای معیاری عنوان به شهر سطح در راکمت
 را زیاد تراکم منفی تأثیرات .است منفی و مثبت تأثیرات دارای تراکم .است برخوردار خاصی اهمیت از شهری

 گرانی روانی، هایایینارس و صدا و ایجاد سر یکدیگر، با مردم خشک معاشرت و افراد صمیمی غیر روابط در
 ذکر غیره و قلبی های ناراحتی مانند بهداشتی امکان مخاطرات خصوصی، زندگی فقدان خانه، اجاره و زمین
 از بیشتر وریبهره امکان یکدیگر، کنار در جمعیت و تراکم سرمایه در را تراکم مثبت تأثیرات .نمایندمی

 (.79:  3  زیاری، ) .است اهمیت قابل نیز اجتماعی نظر از باألخره و امکانات شغلی، و فرهنگی فنی، مزایای

 
 کاربری زمین شهری -9-3

مرصوصی و ) :دهدمی ارائه شهری زمین کاربری از تعریف سه زمین کاربری نظران صاحب از چاپین

 (3  :  3  بهرامی، 

-دهخر تجاری، مسکونی، مانند شهری کارکردهای فضایی پراکندگی معنای به زمین کاربری - 

 ...فروشی و

 بخش دو این است؛ شهری نواحی نمایش برای بخشی دو چارچوب معنای به زمین کاربری -1
 : عبارتند از

های فعالیت( آنها نیاز مورد فضاهای و موسسات به شهری محیط در مردم فعالیت الگوهای -الف

 )فراغت اوقات و خرید درآمدزا،
شهری  هایزمین در شده یاد هایفعالیت راستقرا برای که فیزیکی تجهیزات و تسهیالت -ب

 .شودمی ساخته

-یا سیستم باال دوبخشی چارچوب در کارکردی ساختاری روابط تنظیم معنای به زمین کاربری - 

 مردم  هایفعالیت و کارکردی فضایی الگوهای بر حاکم ارزشی های

عدالت فضایی -11-3  

برای برخی، عدالت فضایی، . ماعی نسبت داده اندمحققان مفهوم و ابعاد عدالت فضایی را به علوم اجت

فقط دسترسی مساوی به تسهیالت عمومی اساسی در یک فاصله معین مانند دسترسی به مدرسه، امکانات 

مفهوم عمومی عدالت فضایی این (.9 : 30  رهنما و ذبیحی، )های فرهنگی و غیره است یهداشتی یا فعالیت
  کنند، به طور مساوی رفتار شودر هر جایی که زندگی میاست که بایستی با تمام ساکنان د

.(Kunzmam, 003: 9 ) معنای .تواند توان  مفهوم عدالت فضایی میدر برخی تحقیقات عدالت فضایی می

در . های کاری همسان پیشنهاد شده باشدتری داشته باشد برای مثال به افراد مناطق مختلف، فرصتوسیع
تسهیالت عمومی هیالت عمومی، عدالت فضایی، به معنی جدایی یا مجاورت فضایی به ریزی تسمفهوم برنامه
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لیسپ و دیگران، )ریزی عدالت فضایی است هدف اصلی برنامه .(Tsou etal,04425002)در بین ساکنین است 
  3  :1 .) 

 
 نظریه عدالت اجتماعی دیوید هاروی 11-3

ای باشد که نیازهای جمعیتی را پاسخگو باشد گونهباید بهاز نظر دیوید هاروی، عدالت اجتماعی در شهر 

ای هدایت کند که افراد با کمترین شکاف و اعتراض نسبت به استحقاق گونهای منابع را بهو تخصیص منطقه
درواقع عدالت اجتماعی باید دربرگیرندة عدالت توزیعی و تخصیصی باشد، زیرا . حقوق خود مواجه باشند

عمومی، نیازها و استحقاق شهروندان را بدون معیارهای توزیع و تخصیصی در نظر نمیتوان منفعت 

ماهیت عدالت اجتماعی برای سنجش توزیع ( 99 : 79  )دیوید هاروی (. 1: 39  وارثی و همکاران،)گرفت
ی از منابع و به این معنا که افراد در بهره بردار: نیاز- :کندعادالنه منابع و خدمات را با سه معیار معرفی می

به معنای کارآیی و معیارهای رشد اقتصادی و تحلیل : منفعت عمومی -1امتیازات دارای حقوق برابر هستند؛

تخصیص منابع اضافی به نواحی خاص فقط در صورت کمک به : استحقاق - اثار خارجی و جانبی است؛ 
 .مصالح عمومی، پذیرفته است

 

 مدخل بحث -4
 زمینریزی کاربری برنامه-1-4

 که بخشی است فرایندی منطقهای و شهری هایفعالیت در زمین، از استفاده نحوه و زمین کاربری بحث

 این بر فرض اساسی اینجا در(. 19: 37  رحیمیون، )دهند می تشکیل مکانی نیازهای بندیفرمول را آن از

 به زمینی قطعه میگردد موجب مکان هر )ساز  انسان و طبیعی( محیطی خصوصیات از ایمجموعه که است

 دنبال به مکانی مناسب تحلیل رو تکنیک این از .باشد ترمناسب هاکاربری برخی برای ماهیتی و ذاتی طور به

 : نظیر مواردی
 شهری هایفعالیت توالی و شهری توسعه انواع برای مکان هر نسبی مناسبت تعیین -

 زمین مناسبت متفاوت درجات جداسازی در سعی -

 محیطی حساس واحین شناسایی -

 عملکردهای شهری و هافعالیت فضایی و مکانی ساماندهی یعنی شهری، زمین کاربری برای ریزیبرنامه

 اصلی هسته در عمل، ریزیبرنامه نوع این(.   :  3  سعیدنیا، )شهری  جامعه خواست و نیاز براساس

 قرار بررسی مورد زمین نقشه کاربری طبق شهر، محدوده در موجود هایزمینه همه .است شهری ریزیبرنامه

 میگردد تعیین و مشخص و کالبدی اقتصادی اجتماعی، نیازهای طبق ها ازآن استفاده نوع و گیردمی

 کاربری نمیرساند؛ را زمین کاربری مادی مفهوم سود برای ضرورتاً انسانی هایفعالیت در زمین بکارگیری.

 با برندمی نام زمین کارکردی کاربری عنوان گاهی به که )...و جنگلداری و کشاورزی( روستا در زمین

 در اساسی مطالعات از یکی(.  13:  7  شکویی،)است  متفاوت )...و تجارت صنعت،( شهر در زمین کاربری

 از استفاده نحوه مطالعه فیزیکی، هایبررسی در شهری هایفعالیت نحوه پراکندگی و شهر شناخت جهت
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 پراکندگی موجود، وضع در بدانیم آنکه از است عبارت زمین از استفاده نحوه کلی ورط به .است شهری اراضی

 از و صورتی است، چه به آن مانند و آموزشی معابر، و ها راه درمانی، مسکونی، مانند شهری هایانواع فعالیت

 و مساحاتی چه در هااز فعالیت یک هر و است چقدر زمین هایکاربری از یک هر نسبت شهری، مساحت کل
 دارای اندازه و حد چه تا و چیست یکدیگربا  آنها رابطه و اندشده پراکنده شهر سطح در هایصورت چه به

 (.19:  7  شیعه، )هستند  کارا و منطقی ارتباط یک

 فضایی هایویژگی به توجه با هافعالیت این. باشندمی تقسیم قابل گروه چهار به شهر عمده های فعالیت
 (:19: 79  آموراه، )کنند می ایجاد زیر شرح به را هاکاربری ند،دار که

 (... و آپارتمانها منازل،( مسکونی هایکاربری -الف

 - تجاری، مذهبی، فرهنگی، درمانی، و بهداشتی آموزشی، سبز، فضای( خدماتی هایکاربری-ب

 (  ...و اداری ورزشی، تفریحی، شهری، تاسیسات

 )هاکارگاه و انجاتکارخ( تولیدی کاربری-ج

 آهن، راه هایایستگاه ها،فرودگاه اتوبوس، هایپایانه پارکینگ،( نقل و حمل شبکه کاربری-د

 .)وآمدرفت شبکه و مترو
 

 دسترسی -1-1-4

 این و داشته باشد فراوان زحمت تحمل بدون را خود نیاز مورد خدمات دریافت امکان باید هدف جمعیت

 قابل لحاظ مالی و از آنها اعتقادات و فرهنگ با منطبق قبول، قابل بایستی ندگانکندریافت نظر از خدمات

 یا عنوان نزدیکی به مجاورت دسترسی یا نزدیکی عنوان به دسترسی(.  0: 31  آقا مالیی، )باشد  تحمل

 هزینه یا  کاهش« مقصد به رسیدن آسانی»به مفهوم  دسترسی . (Wan Tsou et all,04425002)مجاورت 

 دسترس بودن، در دارد جزء سه حداقل دسترسی(. 77: 37  رهنما و فرقاتی،  )باشد می« مقصد در

درمانی  خدمات به دسترسی .(Elizabeth Kruk,044,5022)بودن هنگامبه و برداریبهره و بکارگیری

  نقل و حمل شبکه مناسب، خدمات دهندگانارائه به نزدیکی فرایندها ازجمله و فاکتورها از ایمجموعه
 توانایی نوع هر و گیریتصمیم هایاستراتژی و اشخاص اجتماعی -اقتصادی ، ویژگیهای)مسافرت زمان مثال(

 دسترسی به مقابل در ( TimothysHare,1997، 3 ).میشود شامل را خدمات پرداخت برای کنندهمصرف

 زمان خدماتی حاضرند بالقوه نندگانکاستفاده از بسیاری نیست؛ آن از تضمینی استفاده معنای به خدمات

 )هستند فعلی از خدمات دورتر جغرافیایی لحاظ از که کنند طی خدماتی مصرف جهت بیشتری مسافرت

Hare,1997;  )  .دارد بعد 1 دسترسی .شده است برده نام واقعی و بالقوه دسترسی از اینکه ضمن: 

 مقتضیات با سازش و بودن بودن، قابل قبولصرفه به مقرون ،)بودن موجود(بودن دسترس در دسترسی،

 نقاط و مشتری بین سفر وضعیت به دسترسی ؛شودمی مربوط یابیمکان به اولی بعد دو (.همسازی(محیط

 به بودن دسترس در .میشود گیریاندازه سفر فاصله یا زمان سفر واحدهای بر معموال و میپردازد، خدماتی

 Mark ) دارد اشاره دارند را آن انتخاب توانایی نیازمندان یا مشتریان که محلی  خدمات ارائه هایمکان تعداد
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F and et al,171;1991).به  )سازیهم و بودن قبول قابل بودن،صرفه به مقرون(دسترسی آخری بعد و سه 

  (Bagheri and et al,1991). اندمعروف غیرفضایی مرزهای و اجتماعی فاکتورهای اقتصادی

 عنوان به دسترسی از اسمیت .برندمی نام شاخص یک عنوان به دسترسی از ریزانو برنامه دانانجغرافی

 :باشدانواع دسترسی به شرح زیر می(. 11 : 31  حکمت نیا، )کند می یاد مکان ریزیبرنامهدر  مبنا
 بهداشتیواحدهای  و امکانات به رسیدن برای جغرافیایی موانع نبود آن مفهوم  :دسترسی جغرافیایی- 

 ) .پیاده کلیومتر 1طی یا و روی پیاده ساعت یک با حداکثر( است معقول و مشخص زمان مدت در درمانی

 1 از بیشتر های اساسی،پیشگیری و درمانی هایمراقبت برای مردم بیشتر که است داده نشان مطالعات
 ارائه بین  )جغرافیایی( زیکیفاصله فی اینکه ضمن ( Perry,1999،  73 ). کرد نخواهند مسافرت کیلومتر

 واحدها استقرار .است شده مشخص درمان افراد برای مهمی مانع اخیر دهه چند در کنندهمصرف و خدمات

 اهمیت حائز باشد مردم حرکتی مسیر در نیز و کندپیدا  دسترسی خدمات به بیشتری جمعیت که مکانی در
 (.01: 31  آقا مالیی، )است 

 و برای کارکنان کاربرد نظر از و معتبر علمی نظر از باید خدمات ارائه ابراز و هاروش: دسترسی تکنولوژیکی-1

 تکنولوژی آن به باشد که اقتصادی و میسر جامعه برای تأمین و نگهداری لحاظ از و بوده قبول قابل مردم

 .شودمی گفته نیز مناسب

 .پرداخت باشد قابل جامعه و خانواده فرد، برای که شود تمام بهایی به باید خدمات: دسترسی اقتصادی- 

 و واحد در یک خدمات ادغام ارجاع، نظام خدمات، بندی سطح کمکی، کارکنان از گیریبهره با توانمی
 .نمود ارزان را خدمات این بخشی برون و بخشی درون هماهنگی

 در صف انتظار انندم .شودمی صرف خدمات دریافت برای مردم توسط که زمانی مدت:  دسترسی زمانی-1
 پرداخت که جامعه است مستقیمی غیر هزینه واقع در خدمت، محل به رسیدن برای الزم زمان مدت یا نوبت
 مردم نیاز با متناسب دهنده و باید خدمت انسانی نیروی تعداد نیز و خدمتدهی محل فاصله بنابراین .کندمی

 . )منبع همان( نشود تلف درمان برای آنها وقت تا باشد

 
 آستانه-2-1-4

 با که باشدمی جمعیت از میزانی حداقل به نیاز شهری، خدمات از خاص نوع هر بقای و تشکیل جمعیت

 بین حداقل فاصله آستانه یا آن به که میآورد فراهم را ایمحدوده نظر مورد ناحیه جمعیتی تراکم به توجه

 کنندهاستفاده آخرین و دیگر شهری عبارت به .گویندمی « آستانه » از است عبارت « پایین حد » خدمات

 سفر ارزش دارای خود ماهیت بر حسب شهری خدمات از خاص نوع هر قاعده، همین طبق .باشدمی آن

 سفر که میرسیم ایدامنه یا باال حد به شهری،خدمات  از دورتر ایفاصله در که معنی بدین است معینی
باشد نمی صرفه به مقرون راحتی، علت به یا هزینه به لحاظ یا یسسرو آن از استفاده جهت کنندگاناستفاده

 (. 9 :  3  عزیزی، )
 

 آستانه خدمات بهداشتی درمانی - جدول
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(نفر)حد اقل آستانه جمعیتی  نوع خدمات درمانی  

 9999  مرکز تشخیص و درمان

 11999 آژانس بهزیستی

خوابیتخت99 بیمارستان  11999 

 1999  مرکز بهداشت همگانی

خوابیتخت 111بیمارستان   199999 

 19999 کلینیک بهداشت روانی

بخشیمرکز توان  71999 

خوابیتخت 19 بیمارستان   71999 

خوابیتخت 119بیمارستان   99999 

(90 :  3  عزیزی، ) :مرجع  

 معیارهای مکانی کاربری زمین -3-1-4

 کاربری مورد یک بهینه مکان آن با که است اردیاستاند کلی، طور به زمین کابری در مکانی معیارهای

 و نهادهای و موسسات شهر ساکنان احتیاجات و محلی مشخصات دیگر، عبارت به .میگیرد قرار سنجش

 تعیین مشخصات در .رودشمار می به شهری زمین کاربری مکانی معیارهای تعیین اساس شهر در مستقر

 اقتصادی مالك رفاه و اجتماعی عامل رفاه دو شهری، فعالیت نوع هر یا زمین از استفاده نوع هر مکانی

 عملکردهای شهری یابینمکا در زیر شش معیار کلی، بسیار عامل دو این براساس .میگیرد قرار سنجش

 (.17- 1:  3  سعیدنیا، ) گیردمی قرار شهری زمین کاربری ریزیبرنامه مالك
 :سازگاری -1-3-1-4

-جداسازی کاربری و شهر سطح در گوناگون هایکاربری برای یابیمکان ی،شهرساز تالش ترینعمده 

 هایکاربری از کنند، بایدمی تولید شلوغی و صدا بو، دود، که هاییکاربری .است دیگریک از ناسازگار های

 برخی در بلکه نیست، جدایی مطلق این شوند؛ جدا اجتماعی و فرهنگی مسکونی، هایکاربری ویژه به دیگر

 همجوار هایکاربری(.  1:همان منبع) برد ازبین را مزاحم هایکاربری سوء اثرات تمهیداتی با توانمی موارد

 :داشته باشند هم با را زیر هایحالت است ممکن سازگاری نظر از
آنها  فعالیت و بوده مشترك خصوصیات دارای دو هر که مفهوم این به :باشد سازگار کامال -

 تراکم کم مسکن دو نظیر .هبود منطبق کامالً

 ولی انددسته یک به متعلق کاربری دو هر کلی نظر از که ترتیب این به :باشند سازگار نسبتاً -

 متوسط تراکم با مسکن و تراکم کم مسکن .دارند هایتفاوت هم با در جزئیات

بر  هایویژگ این ولی دارد را خود به مخصوص ویژگی کاربری هر اینکه علیرغم :اندتفاوتبی -

 .بگیرند قرار یکدیگر کنار در توانندمی و ندارند منفی اثر هم روی
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 بیشتر آنها سازگاری از کاربری دو بین ناسازگاری میزان که معنی این به :ناسازگار نسبتاً -

 .است

 نداشته یکدیگر با خوانیهم گونههیچ کاربری دو مشخصات که معنی این به :ناسازگار کامالً -

 صنعتی واحد یک و تراکم کم مسکونی واحد یک نظیر .دارند قرار یکدیگر اب تقابل و در

 بزرگ

 انجام را جهت کاربری هر مختلف نیازهای و مشخصات باید کاربری دو بین ناسازگاری میزان تعیین برای

 بحرینی،) کرد تعیین را توافقعدم  و توافق موارد مشخصات این مقایسه به سپس برشمردو آن عادی فعالیت
  77 : 0 .) 

 : آسایش -2-3-1-4

 .هستند راحتی و آسایش گیریاندازه واحدهای زمان، و فاصله عامل دو مکانیابی، استانداردهای در

 هایاز مولفهناسازگار  و مزاحم هایکاربری از دوری و ساکنان نیاز مورد شهری خدمات به دسترسی چگونگی
 و پیاده زندگی، فاصله برای راحت فاصله یا نزدیک فاصله (.9 :  3  زیاری، ) میگردند تلقی آسایش مهم

سعیدنیا، ) رساندمی را آسایش مفهوم شهری تسهیالت و نقل و حمل خطوط به راحت دسترسی قابلیت

  3  :11.) 
 :کارایی-3-3-1-4

 نوع کاربری هر .است زمین کاربری مکان تعیین اساسی معیار و اصلی عامل شهری، زمین قیمت الگوی

 است آبادانی مخارج و سازیآماده نظر از آن وضعیت و زمین قیمت برآیند گذاری سرمایه و اقتصادی لحاظ از

 (.11: 37   نیا، سعید( شودمی مشخص منفعت هزینه تحلیل روش با که
 مطلوبیت-4-3-1-4

 واملنگهداری ع و حفظ جهت در تالش یعنی شهری اراضی کاربری ریزیبرنامه در دلپذیری و مطلوبیت

) فضاهای شهری و هاساختمان ها، راه شکل گرفتن چگونگی دلپذیر، و باز فضاهای ایجاد طبیعی،

 (.01: 37  پورمحمدی، 
 سالمتی -5-3-1-4

 و رعایت مختلف هایکاربری از حاصل آلودگی کاهش برای مناسب بهداشتی و محیطی ضوابط اعمال

 هاستمکانیابی کاربری اهداف از یکی انسانی یستز محیط سالمتی تامین برای بهداشتی استانداردهای

 (همان منبع(

 
 های شهریعوامل موثر بر توزیع فضایی کاربری -2-4

 نموده، کارکردهای نقش ایفای متنوعی و مختلف عوامل شهری کارکردهای گیریشکل و یابیدرسازمان

 و تنوع حال در امکانات، مدام در تغییر و انسانی هایخواسته در تحوالت از ناشی پویایی جهت به شهری

 .تغییرپذیرند چنانهم نیز عملکرد مقیاس نظر از و بوده تغییر
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-جنس استفاده و سن جمعیت، تعداد شهری کارکردهای میزان تعیین هایشاخص ترینمهم از یکی

 ردهایکارک به آن جمعیت نیازهای برآورد جهت مهمی بسیار عامل منطقه هر جمعیت میزان .است کنندگان

رضویان، ) کندکاربری را مشخص می هر به نیاز مقیاس جمعیت تعداد حقیقت در و بوده شهری مختلف
دوبرابر مردان  زنان درمانی هایبا کاربری رابطه در که میبینیم مثالً جنسیت فاکتور با رابطه در(. 93:  3  

از  پس و زایمان و بارداری دوران هایبتمراق البته اگر که دارند بهداشتی و درمانی پزشکی، خدمات به نیاز

 مثل دما، اقلیمی عوامل(. 03: 79  نژاد، قره) بریمآن پی می واهمیت وضوح به آوریم حساب به را آن

 های شهریکاربری فضایی درتوزیع گذار تاثیر عوامل دیگر از آفتاب کمیت تابش و کیفیت باد، جهت رطوبت،

 زباله، دفن محل کارخانجات، استقرار محل مکانیابی در ایعمده نقش دبا مثال جهت عنوان به باشند؛می

 .دارد... و  کشتارگاه
 هایمان کاربری و میزان تعیین در موثر عوامل دیگر از مذهبی و ملی ورسوم آداب مثل اجتماعی عوامل

 میزان عیینت در اقتصادی خانوارها وضعیت صورت به چه و کالن سطح در چه اقتصادی اوضاع .است شهری

 هایپذیری طرح تحقق میزان بینیم که می همانطور دارد؛ مهمی نقش شهری کارکردهای کیفیت و کمیت

 .دارد اقتصادی مسائل با رابطه مستقیمی عمومی هایکاربری تجهیز و ایجاد مخصوصاً شهری،

 که بدین صورت .باشدمی شهری هایکاربری توزیع معیارهای از دیگر یکی جوارهم هایکاربری تجانس

 برای مورد انتخاب هایمکان مثال عنوان به .باشند یکدیکر با تضاد در نباید هم مجاور هایکاربری

 دیگر طرف از .باشد اماکن ورزشی مثل وصدا سر پر هایکاربری جوار در نباید آموزشی مراکز و هابیمارستان

 نحوه هاکاربری عملکرد همچنین (.90: منبع همان) شود رعایت متجانس هایکاربری برای عملکردی تعامل
 تأثیر این زمینه در ایمنی استانداردهای و نقش شهر طورهمین و کندمی مشخص را ها کاربری پخشایش
 .گذارند

 

 انواع خدمات  -4-4

 به با توجه .اقتصادی و فرهنگی اجتماعی، گیرند؛می قرار بندیطبقه مورد مختلفی هایگونه به خدمات

 :تقسیم کرد زیر هایگروه به را خدمات انواع توانمی شهری، موجود هایواقیت و ایران آمار مرکز فتعری

 هنری، خدمات( فراغتی و رفاهی خدمات ،( ...آموزشی و بهداشتی، ،درمانی خدمات شامل( اجتماعی خدمات

 و ایرایانه دماتخ( رسانیاطالع  خدمات ،)داریهتل مثل(اقامتی و پذیرایی خدمات ،...(و ورزشی و تفریحی

 بنزین پمپ مثل( نقل و حمل ، خدمات)فروشیعمده و داریبانک مثل( تجاری و مالی خدمات ،...(و دیداری

مشاورین ...( )و خانگی و ساختمانی لوازم خودرو، تعمیرات نواعا( تعمیراتی و فنی خدمات و )پارکینگ و

 (.10:  3  فرنهاد، 
غیر تخصصی  برابر در تخصصی ،بودن عمومی یا خصوصی اساس بر ها،دیبنطبقه ترینرایج از یکی

 فرایند از بخشی عمومی را خدمات محققان، از برخی .باشدمی خدمات بودن بحرانی غیر و بحرانی بودن،

 در و شودمی و سازماندهی مدیریت دولتی سیستم توسط که دانندمی خدماتی طریق از جمعی مصرف



 (جغرافیای سیاسی شهر)هفتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران 
 

 بدون کنندگاناستفاده توسط نهایتاً اینکه شودمی تأمین دولتی سیستم توسط آن دجهبو فرض، ترینحداقل

-می قرار استفاده مورد نظر، مورد به خدمات نیاز مبنای بر تنها آنها، اقتصادی هایتوانایی گرفتن نظر در

 .گیرند

 کنندمی ارائه یاقتصاد سود گرفتن نظر در بدون را اجتماعی داوطلبانه خدمات که هایسازمان برای

 گونه این .بکار میرود سوم بخش و داوطلبانه بخش غیرانتفاعی، بخش مثل مشترك، معنی با مختلفی عناوین

 کنندمی دریافت خیر افراد را از خود مالی منافع و پردازندمی عمومی منافع جهت رسانیخدمات به هاسازمان

 .گیرندمی قانون لحاظ از دولتی حمایت و تحت
 امنیتی، مسافرتی نیازهای به بایستی که میشود گفته اساسی خدمات از قسم آن به تخصصی تخدما

 هاینمونه تریناز مهم .گوید پاسخ زندگی کیفیت مقوالت کلی طور به و زندگی روزمره مسائل با مرتبط

 ،درمانیبهداشتی خدمات آموزشی، عمومی، نقل و حمل خدمات به توانمی (تخصصی) اساسی خدمات
 اشاره ... و تفریحی فرهنگی فراغت، خدمات اوقات ذهنی، و جسمی معلول افراد خدمات کودك، مهد خدمات

 .کرد

 به عنوان که میباشد خدمات بودن بحرانی غیر و بحرانی معیار بین در تمایز نظر مورد دسته آخرین

 خدمات مثل غیر بحرانی خدمات اورژانس، مثل بحرانی خدمات مقابل در درمانی، خدمات با ارتباط در نمونه،

 گفته خدماتی آن به ثابت که خدمات داریم هم تحویلی و ثابت خدمات البته .داریم را عمومی دندانپزشکی

 تحویلی، خدمات مقابل، نقطه در. رساندمصرف می به میشود عرضه که جایی در را تسهیالتی که شودمی

 به ثابت خدمات برای تقاضا .رسندمی مصرف به شودقاضا میت که که محلی در که باشدمی خدماتی از آنگونه

 توجه تحویلی با خدمات برای حال عین در و شودمی بیان محل تسهیالت در شده ارائه خدمات تعداد وسیله

 (.73: 79  پرهیزگار، ) .گرددمی بیان درخواست به
  

 خدمات بهداشتی درمانی -1-4-4

 طور به انسانی جمعیت بهداشت و سالمتی ارتقاء و بهبود در بهداشتی درمانی خدمات نقش گسترش

خدمات  .بود خواهد وخیم بسیار وضع آن، بدون که است قطعی این ولی .نیست شده شناخته قطعی
 طور  به و شودارائه می متبحر پرسنل دیگر و پزشکان وسیله به که است اشتراکی خدماتی بهداشتی درمانی،

است  شده متعدد در کشورهای ملی ناخالص تولید درصد 9  تا 1 صرف با قیمت گران فعالیتی به سریعی
(Mayhew, 039;  7). 

 و به جمعیت شونده ارائه درمانی بهداشتی خدمات بر متقابلی تأثیرات نیز بسیاری عوامل این بر عالوه

 و ثروت، ع قدرتتوزی ها، گذاری سیاست تا سیاسی حیطه از را ایگسترده دامنه که دارند مختلف افراد

 را...و  بیولوژیکی فرهنگی، تاریخی، هایویژگی مانند بهداشتی هایسیستم فیزیکی، و اجتماعی هایمحیط
 (.11: 09  دانایی فرد، )  میگیرد بر در

 

 اصول خدمات بهداشتی درمانی -1-1-4-4
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 به که برخوردار هستند فردی به منحصر اصول و هاویژگی از خدمات سایر به نسبت درمانیبهداشتی خدمات

 (:7 1:  3  مصدق راد، )شودمی اشاره زیر موارد ترینمهم

 .شود ارائه ( بازتوانی و درمان تشخیص، پیشگیری،)جامع صورت به باید :جامعیت اصل.1
 .نباشد تبعیضی هیچ و شود ارائه همه به یکسان کمیت و کیفیت با بایستی :عمومیت.2

 قبول اقتصادی مورد و اجتماعی فرهنگی، دیدگاههای از بایستی درمانی دماتخ کیفیت و کمیت :مقبولیت. 3

 .باشد موثر سالمت ارتقای و حفظ تأمین، جهت در بتواند و باشد مردم

 از حق برخورداری مذهبی و ملیتی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، مالحظات از فارغ جامعه افراد همه: عدالت.4

 .دارند را درمانی خدمات

 بندیسطح  به توجه با پوشش تحت جمعیت نسبت به باید درمانی بهداشتی خدمات امکانات : م بودنفراه.5

 .باشد فراهم خدمات

 . باشند داشته را ضروری خدماتدرمانی به کامل دسترسی باید مردم کلیه :در دسترس بودن.6

  .باشد فراهم ششپو تحت جامعه برای ضرورت هنگام باید درمانی خدمات: بودن هنگام به اصل. 7

 .برآیند درمانی خدمات هایهزینه پرداخت عهده از مردم تمام بایستی :بودن پرداخت قابل اصل .8

 
 (براساس شعاع عملکرد) انواع خدمات بهداشتی درمانی  -2-1-4-4
 بهداشت خانه دارای روستاهای جمعیت حرکت طبیعی مسیر در این مرکزمراکز بهداشتی درمانی روستایی . 1

 .باشدمی شهرستان بیمارستان با ارتباط در هدایت آنها و دارد قرار

 در شده بیان وظایف که شهرهاست در باال جزء دو دلامع: پایگاه بهداشت و مرکز بهداشتی درمانی شهری. 2

-محیط و خانواده بهداشت تنظیم شامل هایشفعالیت عمدتأ این مرکز، .دهدمی انجام شهرها سطح در را باال

 و امکان و افراد برای بهداشتی شناسنامه صدور و تنظیم پزشکی مدارس، معاینات واکسیناسیون، ست،زی

 (.07: 73  حبیبی، ( باشدمی بهداشت آموزش

درمانگاه مکانی است که با اخذ مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به  (:کلینیک)درمانگاه .3
ا برای درمان می پذیرد و بر حسب نوع فعالیت به درمانگاه عمومی و صورت شبانه روزی بیماران سرپایی ر

 ایمقیاس ناحیه در شهری عملکرد لحاظ از درمانگاه(. Www.Pezeshkan.Org)تخصصی تقسیم می شود
 وظایف آن. دهدمی قرار ششپو تحت را خانوار1999حداکثر خانوار و 1999 حداقل جمعیت و گیردمی قرار

 بیماران سرپایی ارجائی درمان نیز و بهداشت خانه بهداشتی عملیات انجام عالوهبهداشت به خانه 1بر نظارت
 (.19: 70  دیگران،  و فرهادی)شودمی محسوب پوشش تحت بهداشتی های خانه از

 
 استاندارهای استقرار درمانگاه در مقیاس ناحیه -1جدول

اساس معیار های عمومیمشخصات بر   عنوان 

خانوار1999:حداقل جمعیت سرویس  

خانوار1999: حداکثر دهنده  

http://www.pezeshkan.org/


 (جغرافیای سیاسی شهر)هفتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران 
 

متر719-919فاصله محالت مسکونی زیر پوشش  شعاع دسترسی 

تخت برای بستری  9 نفر بطور متوسط19999نفر تا9999 یک درمانگاه برای ظرفیت -
.شدن سرانه و فضای  

.متر مربع 11 نفر99 به ازای هر  - مورد نیاز  

.مترمربع می باشد1199حد اقل زمین تفکیکی  -  

.نزدیک مرکز ناحیه قرار گیرد  نوع ارتباطات 

.های شریانی درجه دو قرار گیردبر خیابان  موقعیت معمول 

.کل زمین%19کل زمین، حداقل سطح آزاد%99سطح کل زیر بنا در طبقات حداکثر -  

 ضوابط طراحی

.طبقه 1حداکثر طبقات  -  

حداکثر فاصله تا محالت مسکونی یک کیلومتر -  

.های شریانی درجه دو قرار گیردبر خیابان -  

.در اراضی مسطح ساخته شود -  

.بینی یک محل توقف خودرو الزامی استمترمربع سطح زیربنا پیش 99به ازای هر -  

.همجواری با کاربری های مرکز ناحیه - اولویت های  

.همجواری با فضای سبز شهری - سازگاری  

 
  

بیمارستان : از بیمارستان چنین تعریف ارائه نموده است (WHO) سازمان بهداشت جهانی :بیمارستان.4
بخشی تلفیقی یک سازمان اجتماعی و پزشکی است که با کارکرد آن، مراقبت بهداشتی کامل، هم درمانی و 

ات سرپایی آن در بیرون، به خانواده و محیط خانه هم می هم پیشگیری، برای جمعیت عرضه می شود و خدم

تخت  1 و از منظر عملکرد گرایانه بیمارستان واحدی است حداقل دارای (. 1 : 1993وزارت بهداشت،,.)رسد
با تجهیزات ، تسهیالت، خدمات پزشکی و حداقل دارای دو بخش داخلی و جراحی همراه با گروه پزشکان 

 (. 1 :  199رضوی، ) متخصص

 
 منطقه شهراستاندارهای استقرار درمانگاه در مقیاس  - جدول

 عنوان مشخصات بر اساس معیار های عمومی

نفر9999 :حداقل  
جمعیت سرویس 

 دهنده
نفر1999 : حداکثر  

خانوار9999 تختخواب، 99 جمعیت زیر پوششبا طرفیت متوسط   

کیلومتر 01 - فاصله محالت مسکونی  شعاع دسترسی 

متر مربع  79 نفر 999 متر مربع و به طور کل به ازاء هر  19رد نیاز برای هر تخت حداقلسطح مو

.تخت بیمارستانی الزم است7 0 و   

متر  19تخت به باال 19 متر مربع و به ازاء هر تخت اضافی از 9999 تخت حد اقل  99 به ازاء هر 
.مربع اضافه شود  

سرانه و فضای 

 مورد نیاز

(17: 73  ی و مسایلی،بیبح):مرجع  
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.باشدمتر مربع می11999کی برای بیمارستان حد اقل قطعه تفکی  

 
.قرار گیرد  بر خیابانهای شریانی درجه   نوع ارتباطات 

.نزدیک مرکز منطقه شهری  موقعیت معمول 

.باشد%999کل زمین تجاوز نکند، حد اقل سطح آزاد زمین % 99 از سطح کل زیر بنا در طبقات  -  

 ضوابط طراحی

.باشدطبقه می 1استثنای زیر زمین مجاز به  حداکثر طبقات -  

.باشدطبقه می 1اقل تعداد طبقات مجاز به استثنای زیرزمین حد -  

.تعبیه آسانسور ضروری است -  

.از سطح کل قطعه زمین به فضای سبز مخصوص بیماران باید اختصاص یابد% 1حد اقل  -  

.کیلومتر 1حداکثر فاصله تا محالت مسکونی  -  

کیلومتر  های صنعتی مزاحم له از کارگاهحداقل فاص-  

.تخت بیمارستانی الزامی است 9 پیش بینی یک محل توقف به ازاء هر  -  

قرار گیرد های شریانی درجهدر حریم خیابان -  
های تولید سر و صدا نباشددر محل -  

.در اراضی مسطح ساخته شود  

های مرکز منطقههمجواری با کاربری-  
اولویت های 

اریسازگ  
ایمنطقههمجواری با فضای سبز  -  

.نزدیکی با ایستگاه آتش نشانی  

(13: 73  حبیبی و مسایلی،): مرجع  

 
 عدالت فضایی در توزیع خدمات عمومی شهری -5-4

ساماندهی فضا یکی از ابعاد اساسی جوامع انسانی، بازتاب وقایع اجتماعی و تجلی ارتباطات اجتماعی 

تالقی فضا و عدالت اجتماعی است؛ در نتیجه هم عدالت و هم بی عدالتی در فضا عدالت فضایی نقطه . است
عدالتی های اجتماعی و از این رو تجزیه تحلیل برهم کنش بین فضا و اجتماع در فهم بی. شودنمایان می

 نقطه از(Dfauxs,1993:1). ها ضروری است ریزی برای کاهش یا حل آنهای برنامهچگونگی تنطیم سیاست

 و شهری و منابع مختلف امکانات عادالنه فضایی توزیع با است مترادف شهر اجتماعی عدالت جغرافیایی نظر

 فضایی و مشکالت پیچیده های اجتماعیبحران به آنها تعادل عدم زیرا آنهاست به شهروندان برابر دستیابی

 را محروم هایگروه یت زندگی،درکیف وجود نابرابری دیگر طرف از(. 9 : 31  شریفی، ) انجامید خواهد

 اینکه ضمن(. 3: 31  جاجرمی و  لته، ) کندمی دیگری ایجاد مشکالت و نموده مرجع هایگروه متوجه

-بی و ناموزونی فعلی جهان ومی نشینی شهر مشخصه و وجه تمایز که کندمی روشن تجربی هایبررسی

 فضایی سازمان در تغییر اساس هرگونه که است نای اساسی مطلب(. 1: 39  وارثی و دیگران، ) است عدالتی

 مراکز تمرکز(.  0:  3  مرصوصی، ) میگذارد اثر جامعه در درآمد توزیع و اجتماعی اقتصادی و روابط در

 کننده به مصرف جمعیت هجوم موجب شهرها در قطبی دو مناطق ایجاد ضمن مکان یک در خدمات رسانی



 (جغرافیای سیاسی شهر)هفتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران 
 

 از و دارد در پی را ... و هوا و صوتی آلوگی ترافیکی، محیطی، ستزی عامل خود این که میشود مناطق آن

 توزیع اساس این و بر آیدمی وجود به نامطلوب تراکم موازی، و مکمل هایکاربری جذب با دیگر طرف

 در را مناطق متعادل توسعهاین  باشد که مناطق سطح در نیاز مورد جمعیت آستانه به توجه با باید خدمات
 ترینمهم بنابراین(. 37 : 33  خاکپور و باوان پوری، ) باشدمی اجتماعی عدالت بر منطبقو داشته پی

 در« فرصت برابر»  هایبه آرمان برای دستیابی تالش زمینه این در شهری مدیران و ریزانبرنامه رسالت
 هایفرصت تأمین در بردن تضاد بین از و خدمات شهری به شهری جامعه مختلف گروههای دسترسی
 (.71: 37  حاتمی نژاد، ) است آن مانند و خدماتی بهداشتی، آموزشی،

 

 نتیجه گیری-5
یابی به عدالت فضایی در توزیع برابر و عادالنه منابع و خدمات عمومی شهر از عواملی است که باید در دست

معنا پیدا  عدالت فضایی در دسترسی یکسان و مناسب به خدمات شهری. دبرنامه ریزی شهری رعایت شو

ها و خدمات شهری تابع گزینی و توزیع فضایی کاربریکه از نگاه کاربری زمین شهری مکانبه طوری. کندمی

های مورد نیاز برای هر کاربری در ها و آستانهبه همین ترتیب نیز سرانه. ضوابط و استاندارهای موجود باشد
بنابراین . های جمعیتی رعایت شودشده به نسبت مقیاس های تعریف شده برای آنها به میزان استاندارد

های توزیع خدمات در فضاهای شهری به تمام وجوه و عوامل توسعه دهنده ریزیضروری است تا در برنامه

با توجه به نتایج تحلیلی نظری این تحقیق در دستیابی به . عدالت اجتماعی در بستر فضا و مکان توجه شود
پس از مطالعه نظریات و عوامل موثر بر تعادل فضایی ات بهداشتی درمانی، تعادل فضایی در توزیع خدم

مات شهری، سطوح خدمات شهری، معرفی دکاربری اراضی شهری، خ برنامه ریزیهای شهری، کاربری

خدمات رسانی یکسانی  رد نیاز آنها بررسی و معرفی شدند تا بتوانخدمات بهداشتی درمانی، استاندارهای مو
 .ان ارائه داد و در پیش برد سالمت جامعه گامی موثر برداشتبه شهروند
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