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 چکیده
تار اجتماعي و همچنين و درک ساخ یافتهافزایش یجمعيت و توسعه شهرنشيني در قرن گذشته، پيچيدگي روابط شهر بارهیکبا رشد 

و اساسي  یو مسائل جد هاچالش گردیده است. غيرممكنسخت و در بعضي مواقع  یشهر یدر فضاها یوقایع شهر بينيپيشامكان 

در عصر  .است نمودهز برو در بسياری از مناطق شهری خدمات عمومي هایهزینه، مسكن و ونقلحملشهرنشيني شتابان مانند تراکم، 

ضر صلي ،حا شری، ر هایبحران ليدل ترینا و  زانیبرنامه ر فهيوظ ترینمهم و فقدان عدالت دارد. ياجتماع هاینابرابریدر  شهیجوامع ب

 هایفرصت نيبردن تضاد در تأم نيو از ب یبه خدمات شهر یمختلف شهر هایگروه دنيرس یتالش برا نه،يزم نیدر ا یشهر رانیمد

ش شت ،يآموز ست. ي، خدماتيبهدا شهرها ترینمهماز  يكی و ... ا سائل در  سئله توز یم در  یشهر يات عمومعادالنه خدم عیامروز، م

ست. و محله هيمنطقه، ناح اسيمق ضر، با تك یپژوهش کاربرد روازاین ا ضا ریزیبرنامه يالمللنيب یهاپژوهش برهيحا در  شهرکرد یيف

پژوهش  نیاست. ا يليحلت -يفيحاضر از نوع توص قيتحق روش .پردازدمي یمحله محور كردیبا رو یعادالنه خدمات شهر عیتوز یراستا

موجود با  هایکاربریپرداخته اسننت و سننخت اختالا سننرانه  يدانيم يمشنناهده و بررسنن قیاز طر يابتدا به شننناخت محدوده مطالعات

ضع ستاند تيو ست را اردا سي نموده ا صد برخوردار ازآنپت. برر شهر یدر از  کیملكرد هر شعاع ع قیرا از طر یهر محله از خدمات 

 .پردازدميبرنامه  یانداز، اهداا و راهبردهاچشم نیبه تدو تیو در نها نمایدميمشخص  هاکاربری

 

 ، شهرکردفضایي، توزیع خدمات ریزیبرنامه ،خدمات شهری، یيعدالت فضا :یدیکلمات کل

 

 . مقدمه1
رشد،  نیاز ا يناش هاینابسامانيو  هاتعادلاز محققان را به نبودن  اریيشهرهای بزرگ در کشورهای جهان سوم، توجه بس عیسررشد 

مسائل شهری است،  نیو خدمات شهری که جزء مشهودتر يمسائل مربوط به عدم تعادل عرضه و تقاضای سطح مسكون نهيدر زم ویژهبه

، بلكه به معنای وجود گرددنمي يبه معنای رشد تلق گریتوسعه د ،يعدالت اجتماع دگاهیاز د همروزا نيمعطوا ساخته است. همچن

مردم شهر، وجود خدمات  يسطح رفاه اجتماع شیعناصر شهری برای افزا تریناساسياز  يكی. شودميعادالنه مطرح  عیامكانات و توز

در شهرها  عدالتيبيو  هانابرابری ساززمينهدر شهرها شده و  ياجتماع هایگروه گيریشكلنامناسب خدمات باعث  عیشهری است. توز

به امكانات و منافع  يابيبدل شده است. رقابت بر سر دست يامروزه فضاهای شهری به عرصه تضادهای اجتماع کهطوریبهشده است، 

                                                                                                                                                 
در  یيفضا یزیبرنامه ر"تحت عنوان  يهارون ياحمد آقاخانجناب آقای  یشهر یزیارشد رشته برنامه ر ينامه کارشناس انیمقاله، برگرفته از پا نیا 1
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در  یيبحث نابرابری فضا نیبنابرا؛ کرده است یو نژاد يهای قوم ينیگز یيجدا نیگزیرا جا ياجتماع -اقتصادی ينیگز یيجدا شتر،يب

و  زانیروی برنامه ر شياز مباحث جدی پ يكی ،يشهروندان از خدمات عموم هيکل يدر دسترس يشهرها و لزوم برقراری عدالت اجتماع

 ،یکالبد تيساختار و ماه دهندهشكل ،یشهر يخدمات عموم ازآنجاکه(. 125: 1395و همكاران،  يشهری است )احدنژاد روشت رانیمد

محالت  يطبقات ينیگز یيشهر و جدا تيبر ساختار، ماه ناپذیریجبران ريآن، تأث عیدر نحوه توز عدالتيبي، استشهر  یيو فضا ياجتماع

 یشهر التيوجود تسه منوط به ،یيتحقق عدالت فضا استا،ر ني. در همکندمي روروبه یرا با چالش جد یشهر تیریشهر گذاشته و مد

 یمسائل در شهرها ترینمهماز  يكیگفت  دیبا نیبنابرا؛ استآسان شهروندان به آن  يو دسترس یشهر یدر فضا هاآنعادالنه  عیو توز

 ياصل سؤالاز خدمات است. حال  یادیتعداد ز یو محله برا هيمنطقه، ناح اسيدر مق یشهر يعادالنه خدمات عموم عیامروز، مسئله توز

 یتا با گردآور دارد يمنظور پژوهش حاضر سع نیبد .عادالنه است زانيتا چه م یخدمات شهر عیکه در شهرها و محالت آن توز نجاستیا

در شهرکرد با  یعادالنه خدمات شهر عیتوز يبه بررس ...و  يحیتفر ،يبهداشت ،يفرهنگ ،يآموزش هایزمينهمختلف در  هایشاخص

 .دبخرداز یمحله محور كردیرو

 

 2یشهر یخدمات عموم. 2
و  يعموم یهاازين ،یمراکز شهر مراتبسلسلهاست که در چارچوب نظام  يو شخص ياجتماع ،ياز خدمات عموم يبخش یخدمات شهر

 يساساتقل و واحد مس نسبتاًواحد  کیو تنوع است و در  يدگيچياز پ ينيآن متضمن حد مع اسيکه مق سازدميرا برآورده  ياجتماع

: 1390پور،  ييحیو  ي)هاشم شودميارائه  ينيشهرنش يحل مسائل زندگ زيو ن ينيشهرنش يتوسعه و رفاه زندگ منظوربه گيرندهتصميم

هسننتند،  يعموم ینهادهابتكار عمل ادارند و در  يو کل يکه منفعت عموم هایيفعاليت عنوانبه طورکليبه ،يخدمات عموم (.17و  16

قادر به برآوردن  تنهایيبههستند که فرد  يعموم یازهاين ،یشهر يخدمات عموم (.148: 1396 ،يليو وک ي)ملک شاه شودمي فیتعر

ت که مردم اس یباشد و شامل موارد سريم یهمكار یبه آن برا يآن است که امكان دسترس يخدمت عموم کی سانبدین. ستيآن ن

 (.127: 1395و همكاران،  ي)احدنژاد روشت ستنديخود ن یآن برا نيقادر به تأم رأساً

 ,Tsou, et.al) به ساکنان و حفظ و افزایش کيفيت محيط زندگي شهری است رسانيخدماتدو کارکرد اساسي خدمات شهری، تدارک 

، درآمدهاکمد شهرها، تمرکز شدیرشد شتابان  مانندموجود در تأمين خدمات شهری از عوامل گوناگوني  هایکاستي (.426 :2005

ینده جهت دسترسي به خدمات مرتبط برای رویارویي با رشد فزا هایسازمانفني، مالي و ظرفيتي شهرداری و  هایمهارت کفایتعدم

 (.173: 1390)داداش پور و رستمي،  شودميشهری ناشي 

 

 3ییفضا ریزیبرنامه .3
 و اداری متنوعي و مختلف هایسننيسننتم به توجه با آن تعریف و داد قرار بررسنني مورد جنبه چندین در توانمي را فضننایي ریزیبرنامه

سر در موجود ریزیبرنامه ست متفاوت جهان سرا ضایي ریزیبرنامه FAO4 جهاني سازمان. ا  ویژهبه جامعه، تالش هرگونه عنوانبه را ف

ستفاده و تنظيم در کنترل یا تأثير برای دولتي، بخش به  یيفضا ریزیبرنامه (.FAO, 2015) کندمي تعریف جنگل و شيالت ،زمين از ا

انجام  محيطيزیسننتو  يفرهنگ ،ياجتماع ،یاقتصنناد تيکه توسننط بدنه حكومت در ارتباط با وضننع شننودميگفته  يمجموعه اقدامات

 شننودمي، مربوط گذاردمي ريتأث نيسننرزم پهنهکه بر  ياز اقدامات يعيوسنن فيبلكه به ط ن،ياسننتفاده از زم ندهیبه آ تنهانهو  گيردمي

 (.21: 1396 ،یر)اکب

 

 5ییعدالت فضا. 4
 است بوده خدمات از فاصله ميزان، عدالت سنجش معيار و اندکرده تعریف اساسي عمومي تسهيالت به برابر دسترسي را فضایي عدالت

برابر  همان یا سرزميني عدالت شدن اجرایي یا خدمات و منابع برابر توزیع تواندمي فضایي عدالت (.149: 1396 وکيلي، و شاهي ملک)

 گرفته اجتماعي عدالت از که ایایده اساس بر فضایي عدالت (.1: 1393 فضلي،) شود تعریف عمومي خدمات و کاال به دسترسي در سازی

 (.175: 1390 رستمي، و پور داداش) شود رفتار برابر طوربه ،کنندمي زندگي که هرجایي در ساکنان با باید که معناست این به است،

                                                                                                                                                 
2 Urban public services 
3 Spatial planning 
4 Food and Agriculture Organization 
5 Spatial Justice 
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 عدالت هایرهيافت از یكي و متوازن جامعه یک به رسيدن منظوربه شهری امكانات و خدمات عادالنه توزیع منزلهبه فضایي عدالت

 (.114: 1396 همكاران، و یغفوری) است اجتماعي

 

 یشهر یخدمات عموم عیدر توز ییمفهوم عدالت فضا -1-4
ضاها و توزترین عوامل در برنامهاز مهم ستفاده از ف شهری، ا سب و به عبارت عیریزی  ضاکامل يمنا ست. در ا یيتر، عدالت ف ستا  نیا را

و توجه به استحقاق  يمنفعت عموم شیافزا ،يتيجمع ازيبه ن یيکه با پاسخگو دنديها و خدمات شهری از جمله عوامل مؤثر و مفکاربری

 ي)احدنژاد روشت دیو عدالت اقتصادی را برقرار نما يعدالت اجتماع ،یيتر، ابعاد عدالت فضاتواند با برقراری عادالنهمي ادافر يستگیو شا

 .(128: 1395 ،همكارانو 

و  يرا به همراه خواهد داشت )ملک شاه داریشده و در بلندمدت توسعه پا يزندگ تيفيک شیعادالنه امكانات در شهر، سبب افزا عیتوز

شننهروندان از محل سننكونت خود و  يتینارضننا شیرفتن عدالت و افزا انيمناسننب خدمات باعث از م عیعدم توز .(148: 1396 ،يليوک

شد ) یشهر رانیمد ضادر  .(114: 1396و همكاران،  یغفوریخواهد  شهری اسيدر مق یيسنجش عدالت ف به  ازين ،عملكردی مناطق 

را در هر  یيعدالت فضا زانيم ایبتوانند سطح برخورداری و  ؛داشته باشند يو مكان یياکه بعد فضهایي است که ضمن اینوجود شاخص

شننهری  تیریو مد ریزیبرنامهامروزه در  يکه تحت عنوان خدمات اسنناسنن ياسنناسنن ازهایيمنظور ن نیمنطقه از شننهر نشننان دهند. بد

اقتصننادی و  ک،یولوژيب ازهایيمادی انسننان مجموع ن ياسنناسنن ازهایي. نرديمهم قرار گ نیتواند مبنای سنننجش اشننده اسننت ميمطرح

ست. در برنامه ياجتماع شهری اا شکاربری ازها،ين نیریزی  شت ،يهای آموز ش ،يدرمان ،يبهدا سبز، ورز ضای  سكون نگ،يپارک ،يف  ،يم

شند و در واقع خدماتو ... مي يو مذهب يفرهنگ ستند که برآورده يبا س ازهایيکننده نه سا شهر يا ضای  سبی ميدر ف شند )طهما  يبا

 (.18: 1397 ،ينيزاده و خادم الحس

 

 . عدالت اجتماعی5
برابر شننهروندان به  يابيو دسننت یمناطق مختلف شننهر نيعادالنه امكانات و منابع ب یيفضننا عیشننهر مترادا با توز يعدالت اجتماع

در  ي. تحقق عدالت اجتماعديخواهد انجام یيفضننا دهيچيو مشننكالت پ ياجتماع هایبحرانبه  هاآنعادالنه  عیعدم توز رایسننت؛ زهاآن

خواهد کرد  يانیکمک شا يو اقتدار مل ياسيخود منجر شده است و به ثبات س يزندگ وهيشهروندان از ش تیبه رضا تیشهرها، در نها

 ریزیبرنامهدر  یيو همراه با عدالت فضا يعدالت اجتماع یدر جهت اجرا دیکه با ي(. از جمله عوامل148: 1396 ،يليو وک ي)ملک شاه

شهر عیکرد توز تیرعا یشهر سب خدمات  صح یمنا ستفاده  ست. در ا حيو ا ضاها صوص  نیاز ف شهر هاکاربریخ عوامل  یخدمات 

ضا یمؤثر ستند که با ار ستحقاق و ل جهو تو يمنافع عموم شیافزا ،يتيجمع یازهاين یه ، ترعادالنه یند با برقرارتوانميافراد  اقتيبه ا

د در برهم توانمي تنهانه یمناسب خدمات شهر عی. لذا عدم توزندیبرقرار نما یرا در مناطق شهر یيو فضا یو اقتصاد يعدالت اجتماع

شهر ب تيزدن جمع ضاها يو عدم توازن آن در  صاد ياز ابعاد اجتماع الترا متناقض با عد یشهر یانجامد؛ بلكه ف شكل دهد  یو اقت

 (.144: 1387و همكاران،  ي)وارث

 

 یخدمات شهر عیدر توز یعدالت اجتماع -1-5
 که شهرها در خدمات توزیع .است شهری عمومي خدمات توزیع چگونگي شهر، در اجتماعي عدالت وضعيت تحليل برای معيار ترینمهم

 )ضرابي و موسوی، است بوده تأثيرگذار شهری نواحي و مناطق در جمعيت فضایي توزیع بر است، اکولوژیک گزیني جدایي بارز نتيجه

 شهری عمومي خدمات مناسب توزیع شود، رعایت شهری ریزیبرنامه در اجتماعي عدالت جهت در باید که عواملي جمله از (.37: 1389

 بازتاب انساني، جوامع کنندهتعيين ابعاد از یكي فضا، دهيسازمان .(194: 1390 پور و رستمي، داداش) فضاهاست از صحيح استفاده و

اجتماعي  هایعدالتيبيهم ف در اجتماع و فضا بين کنش وتحليلتجزیه ،روازاین است؛ اجتماعي ارتباطات تجلي محل و اجتماعي وقایع

نامتوازن امكانات و  عیتوز (.Dufaux, 2008: 2ضروری است ) هاآنبرای کاهش یا حل  ریزیبرنامه هایسياستو چگونگي تنظيم 

همراه با  هامحله نیکه ا شودمي گریبرخوردار از طرا د ريغ هایمحلهو  طراازیک يمرفه اجتماع هایمحله گيریشكلخدمات باعث 

 یروي، باعث کاهش نيراستانداردغ ينيفقر شده و عالوه بر ارائه شهرنش دیبه حداقل استانداردها، باعث تشد يابيو عدم دست نیيدرآمد پا

 يزندگ تيفيک شیعادالنه امكانات در شهر، سبب افزا عیتوز. شودمي گرید یاز سو یفرهنگ کج رو گيریشكلو  طراازیک يانسان

مناسب خدمات  عیعدم توز .(149و  148: 1396 ،يليو وک يرا به همراه خواهد داشت )ملک شاه داریشده و در بلندمدت توسعه پا
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: 1396و همكاران،  یغفوریخواهد شد ) یشهر رانیشهروندان از محل سكونت خود و مد يتینارضا شیرفتن عدالت و افزا انيباعث از م

114). 

 

 محله. 6
و  يتعلق مكان است که يساکنان یبرا ينيو با نشانه ع يبنا بر درک ذهن یکالبد یاز شهر با مرزها یيفضا كخارچهیمحله، محدوده 

هني، ادراکي، کالبدی ذاز ابعاد مختلف اجتماعي،  تواندميمفهوم محله  (.4: 1395 ،یدر آن احساس کنند )مرتضو ياجتماع يهمبستگ

واحد عملكردی تقسيمات شهری  ترینکوچک .دهندميو سياسي تعریف شود. هر یک از ابعاد مختلف، تعاریف خاص خود را از محله ارائه 

 نظر از ویژهبه هک است جامعه از اقشاری سكونت محل و اجتماعي واحد یک محله، (.75: 1395اده فرد و شادماني، )عبداله ز محله است

 و باشندمي مشترک وجوه دارای که است گروهي یا جماعت مفهوم به Community اصطالح. است مشترک وجوه دارای اجتماعي

: 1397 همكاران، و کلبادی) هستند محل اهل و دیوار و در یک همسایگان مجاورت، و همسایگي معني به Neighborhood اصطالح

داخل و خارج مطرح  نيروشن ب ایرابطه یيو از نظر فضا کندمي یرويمشخص پ ایاندازهکه از  شودمياطالق  ایمجموعهمحله به  (.92

 ياجتماع یه مفهوم واحدهاب ی. محالت شهرکندمي دايکه با بافت اطراا دارد، معنا پ یمحله با تضاد یيفضا گيریجهت. سازدمي

به  یداریشكل و فرم ثابت و پا اندتوانستهو با گذشت زمان  اندآمدهو ناخودآگاه به وجود  ياتفاق صورتبه یهستند که تا حد يقيحق

 (.36: 1394)شبستر و همكاران،  ندینما فیخود تعر یمشخص را برا میو حر رنديخود بگ

 

 6یمحله محور کردیرو -6-1
 ازهاني به توجه و ریزیبرنامه در نفعانذی با درگير مختلف هایگروه آوردن گردهم هدا با ایمحله ریزیبرنامه و محوری محله رویكرد

 شش (.23: 1396 وهرام، رشادیا و آملي عظيمي) است شده واحد ریزیبرنامه حوزه به هابرنامه تدوین در ایشان همگاني هایخواسته و

 کيفيت ارتقاء موزش،آ افزایش اجتماعي، امنيت برقراری: از اندعبارت هدا شش این که دارد وجود محور محله مدیریت برای اصلي هدا

 (.95: 1396 دشتكي، و ماجدی) اشتغال و مسكن مسئله بهبود محله، در سالمتي بستر افزایش زندگي،

 و اجتماعي انسجام توسعه، ایجاد راه در پویا منابعي همچون را هاآن شهر، مدیریت در هامحله دادن قرار مبنا با محوری محله رویكرد

 (.15: 1395 رضویان، و خزایي) گيردمي کار به بخشي هویت

 

 . روش تحقیق7
 یدر راستا ،یدانش شهرساز یاربردکو با هدا توسعه  يالمللنيب یهابر پژوهشبا تكيه رایاست، ز یپژوهش حاضر از نوع کاربرد

، اهداا و اندازچشمارائه  آن جهيو نت دارديگام برم یمحله محور كردیبا رو یعادالنه خدمات شهر عیتوز یدر راستا یيفضا ریزیبرنامه

 -يفينوع توص حاضر از قيروش تحق نیبنابرا، استدر پي توصيف و تحليل چگونگي و چرایي مسئله  کهازآنجایي ؛ واستراهبردها 

اختالا ه بررسي ب. این پژوهش ابتدا به شناخت محدوده مطالعاتي از طریق مشاهده و بررسي ميداني پرداخته است و سخت است تحليلي

شعاع ت شهری را از طریق هر محله از خدمادرصد برخورداری  ازآنپت. پرداختخواهد  استاندارد تيموجود با وضع هایکاربریسرانه 

 .پردازدمي رنامهب، اهداا و راهبردهای اندازچشمدر نهایت به تدوین و  نمایدميمشخص  هاکاربریاز  کیعملكرد هر 

 

 (شهرکرد. شناخت محدوده مطالعاتی )8
سه بافت  یاشهر شهرکرد داراست.  یاريو مرکز شهرستان شهرکرد و استان چهارمحال و بخت رانیا یمرکز یاز شهرها يكیرد شهرک

« دِهْكُرد»ن آ نيشيجنوب غرب اصفهان قرار دارد. نام پ یلومتريک 97شهرکرد در شهر است.  دیو بافت جد يانيبافت م ،یبخش مرکز

مرکز  نیتررتفعشهرکرد م. است شدهدادهنام  ريي(، به شهرکرد تغیديخورش 1314 وریبه شهر )در شهر لیبوده است که پت از تبد

 2060که با ارتفاع  است رانیشهر مرتفع ا 20در کل، شهرکرد جزء  يشهرت دارد. ول رانیبه بام ا ليدل نياست و به هم رانیاستان در ا

 .متر( قرار دارد 2530) شهرفریدون ران،یشهر ا نیتراز مرتفع ترنیيمتر پا 470 ا،یمتر از سطح در

                                                                                                                                                 
6 Pivotal neighborhood approach 
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 شهر شهرکرد تیموقع. 1 تصویر

 

 :گردديارائه م ریها در جدول زکه مشخصات آن گردديمحله م 7محله است که هر منطقه شامل  14دو منطقه و  یشهرکرد دارا

 
 . مشخصات محالت شهرکرد1جدول 

 جمعیت مساحت )هکتار( محله منطقه

 7609 233 چالشتر .1 1

 3721 66 هیمهد .2 1

 6438 139 اشكفتک .3 1

 12174 549 شهرداری یکو .4 1

 21318 223 سرچشمه .5 1

 12579 202 فناوران .6 1

 13353 295 انيفرهنگ .7 1

 17410 299 پهنه برم .1 2

 8811 195 آباد یمهد .2 2

 14305 118 شهریور هفده .3 2
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 18468 337 چشمه گودال .4 2

 199946 720 شرقي رآباديم .5 2

 20416 485 غربي رآباديم .6 2

 13893 1256 هیمنظر .7 2

 (1396شهرکرد،  یشهردار ریزیبرنامهمناطق و محالت شهرکرد )معاونت . 1 نقشه

 

 هاداده وتحلیلتجزیه. 9
 شهرکرد ياراض یکاربر 

بخش  ان،يم نی. در ااست هكتار 4388 بربالغاست،  شدهگرفتهشهرکرد در نظر  يمحدوده قانون عنوانبهکه در مطالعه موجود  یامحدوده

در را  ریبا يو اراض ریزیبرنامهغيرقابل ارتفاعات ایو  یافتهاختصاص يورزش ،يآموزش عال یهایداخل محدوده به کاربر ياز اراض يعيوس

 نیدر ا یباغات و کشاورز یبا کاربر زين ياز اراض يبخش نيپراکنده است. همچن یبافت مرکز يرامونيکه عمدتاً در محدوده پ گيردبرمي

 یهایبه کاربر يهكتار به اراض 2469 بربالغ يهكتار سطح محدوده قانون 4388با فرض  نیبنابرا؛ پراکنده وجود دارد صورتبهمحدوده 

با برآورد سطوح  ترتيباینبهباز است.  یو فضاها یکشاورز يارتفاعات، اراض -ریبا يسطح جزء اراض يمابق واختصاص دارد  یشهر

مؤثر  یو کارکردها یشهر یهایشهر به کاربر يمحدوده قانون يدرصد از اراض 56 حدودعمده پراکنده در اطراا شهر تنها  یهایکاربر

 اختصاص دارد. یو فعال شهر

 

 شهرکرد هایمساحت و سرانه کاربر. 2جدول 

 سرانه استاندارد سرانه وضع موجود مساحت کاربری

 5 - 2 2.5 480505 آموزشي

 5/1 - 1 6.2 1179870 ورزشي

 5/0 – 2/0 0.25 49050 مذهبي

 75/0 – 4/0 0.2 43897 فرهنگي

 8حداقل  14.7 2806793 فضای سبز
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 5/1 - 1 0.5 112328 درماني

 5/0 – 2/0 1.5 296809 تجهيزات شهری

 5/2 1.8 348443 تجاری

 

 شعاع عملكرد خدمات شهر شهرکرد 

 کيتكن نتایجاز محالت که از  کیهر یسطح برخوردار ، درصداز خدمات کیاندازه شعاع عملكرد استاندارد هر بر اساس ریجدول ز در

 :گردديمشخص ماست،  آمدهدستبهبافر 

 
 (درصد) از خدمات شهرکرد. میزان برخورداری محالت شهری 3جدول 

 

و  اندبهرهبيکودکسنننتان و مسنننجد  مارسنننتان،يب رينظ يکل از خدمات طوربهاز محالت  يبرخ ،دهدينشنننان م 3که جدول  طورهمان

از محالت  یاسننت که تعداد تأملقابلنكته  نیا مطلوب اسننت. اريو بوسننتان بسنن رسننتانيدب ،یسننطح پوشننش خدمات تجار نيهمچن

 ها کامل نشده است.اسكان آن تيو هنوز به ظرف انددادهجای ودرا در خ يکم اريبس تيشهر جمع یاهيحاش

 

 اندازچشم هیانیب. 10
 :میپردازيم اندازچشم هيانيب نیابتدا به تدو یيارائه برنامه فضا منظوربه هاوتحليلتجزیهاز شناخت و  آمدهدستبه جیبر اساس نتا

 ،يدرمان ،يمذهب ،يآموزش ،یخدمات تجار از جمله یتوانسته خدمات شهر یيبر عدالت فضا تأکيدمحله محور است که با  یشهر شهرکرد

با  یهمه شهروندان در همه محالت به خدمات شهر کهطوریبه دینما عیعادالنه توز صورتبهح محالت را در سط يسبز و فرهنگ یفضا

 دارند. يزمان دسترس نیبه سهولت و در کمتر يو مكف تيفيک

 

 اهداف و راهبردها. 11
 اهداا برنامه فضایي تدوین نمود: عنوانبهتوان اهداا زیر را مي ،شدهتدوین اندازچشمبا توجه به 

 

 ،توزیع عادالنه خدمات فضایي در سطح محالت شهرکرد (1

 ،دسترسي سریع و آسان شهروندان در تمام محالت به خدمات (2

 ،ارائه خدمات با کيفيت و استاندارد به شهروندان (3

 .برقراری تناسب بين جمعيت و وسعت ارائه خدمات (4
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 15 0 10 5 0 0 0 0 40 30 20 10 30 50 500 کودکستان

 100 60 100 40 100 100 100 45 100 75 100 95 90 95 1000 دبستان

 100 100 100 99 100 100 100 65 100 95 100 100 100 99 2000 دبيرستان

 80 40 75 20 65 80 20 30 40 50 85 40 85 70 500 مسجد

 100 100 100 100 100 100 100 85 100 99 100 100 100 100 2000 بوستان

 0 50 0 0 30 20 100 0 0 3 99 90 5 0 1500 بيمارستان

 99 99 95 40 99 99 100 40 80 45 95 90 80 85 750 درمانگاه

 100 100 100 100 100 100 100 90 100 100 100 100 100 100 2500 تجاری
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 شدهارائهگردد. راهبردهای های برنامه فضایي ارائه ميو در راستای دستيابي به اهداا، استراتژی شدهتدوین اندازچشمن بر اساس بنابرای

 .نمایندواقع مسير تحقق اهداا را روشن مي در

 
اهداف و راهبردها .4 جدول  

 راهبردها اهداف

 در فضایي خدمات عادالنه توزیع

 شهرکرد محالت سطح

 کهطوریبهکاربری کودکستان در تمام محالت  تقویت 

 تمام سطح شهر تحت پوشش قرار گيرد.

 .احداث دبستان در دو محله منظریه و فناوران 

 .احداث دبيرستان در محله منظریه 

 تمام کهطوریبه محالت تمام در مسجد تقویت کاربری 

 .گيرد قرار پوشش تحت شهر سطح

 کهطوریبه محالت تمام در بيمارستان کاربری تقویت 

 .گيرد قرار پوشش تحت شهر سطح تمام

  ایجاد درمانگاه در محالت ميرآباد شرقي، منظریه و

 کوی شهرداری.

 شهروندان آسان و سریع دسترسي

 خدمات به محالت تمام در

  و مساجد در  هاکتابخانه، هاکودکستانافزایش تعداد

 محالت

 کثری به کاهش شعاع عملكرد خدمات از استاندارد حدا

 استاندارد حداقلي

 افزایش خدمات تجاری روزانه و هفتگي در محالت 

  تقویت دسترسي به خدمات در مقياس منطقه و شهر با

 عمومي ونقلحملتقویت 

 استاندارد و کيفيت با خدمات ارائه

 شهروندان به

  ،افزایش کيفيت خدمات آموزشي با نوسازی

 .هاکودکستانو تجهيز مدارس و  استانداردسازی

 نوسازی، با افزایش کيفيت خدمات درماني 

 ها.درمانگاه و هامارستانيب تجهيز و استانداردسازی

 نوسازی، با فرهنگي خدمات کيفيت افزایش 

 .نماهايس وها کتابخانه تجهيز و استانداردسازی

 و جمعيت بين تناسب برقراری

 خدمات ارائه وسعت

 افزایش دو برابر سرانه تجاری 

 افزایش سه برابر سرانه درماني 

 افزایش سه برابر سرانه فرهنگي 

  درصدی سرانه آموزشي 100افزایش 

 

 یریگجهینت. 12
سوم، موجب از ب  شهرهای بزرگ در کشورهای جهان  شتابان  سامانيو به وجود آمدن  هاتعادلرفتن  نيامروزه توسعه و رشد   ،يهایناب

و خدمات شهری گشته  يدر مورد مسائل مربوط به عدم تعادل عرضه و تقاضا در سطح مسكون ویژهبه خته،يرشد افسارگس نیاز ا يناش

 يعادالنه امكانات و خدمات مطرح اسننت. خدمات عموم عیتوسننعه نه به معنای رشنند، بلكه به معنای توز دگاهیاسننت. در جهان امروز د

 ريآن، تأث عی. عدم تعادل و تناسننب در توزدهدمي ليشننهر را تشننك يیفضننا -یو کالبد یاقتصنناد ،ياجتماع تيسنناختار و ماه ،یشننهر

؛ گرددميدر محالت شنهر  ياختالا طبقات دیتشند ایموجب بروز  جهينت درو سناختار شنهر خواهد داشنت و  تيبر ماه ناپذیریجبران
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 برهيپژوهش حاضننر، با تك روازاین .شننهر اسننت اتيالزمه ح یخدمات شننهر عیدر توز یيعدالت فضننا در راسننتای ریزیبرنامه نیبنابرا

 نی. اپرداخت یمحله محور كردیبا رو یعادالنه خدمات شننهر عیتوز یشننهرکرد در راسننتا یيفضننا ریزیبرنامه يالمللنيب یهاپژوهش

موجود  هایکاربریپرداخته است و سخت اختالا سرانه  يدانيم يسمشاهده و برر قیاز طر يپژوهش ابتدا به شناخت محدوده مطالعات

ستاندارد را بررس تيبا وضع از  کیشعاع عملكرد هر  قیرا از طر یهر محله از خدمات شهر یدرصد برخوردار ازآنپتنموده است.  يا

 تتقوی -1راهبردهای اصلي برنامه شامل،  .رداختپبرنامه  یانداز، اهداا و راهبردهاچشم نیبه تدو تیو در نها مودنمشخص  هاکاربری

و  هیاحداث دبسننتان در دو محله منظر -2 ،رديتمام سننطح شننهر تحت پوشننش قرار گ کهطوریبهکودکسننتان در تمام محالت  یرکارب

ستانياحداث دب -3 ،فناوران سجد در تمام محالت  یکاربر تیتقو -4 ،هیدر محله منظر ر شش  کهطوریبهم شهر تحت پو سطح  تمام 

درمانگاه در  -7 ،جادیا -6 ،رديتمام سطح شهر تحت پوشش قرار گ کهطوریبهدر تمام محالت  مارستانيب یکاربر تیتقو -5 ،رديقرار گ

ستان شیافزا -8 ،یشهردار یو کو هیمنظر ،يشرق رآباديمحالت م ساجد در محالتها، کتابخانهتعداد کودک شعاع  -9 ،ها و م کاهش 

 تیتقو -11 ،در محالت يروزانه و هفتگ یخدمات تجار شیفزاا -10 ،يبه اسنننتاندارد حداقل یعملكرد خدمات از اسنننتاندارد حداکثر

 ،یبا نوسننناز يخدمات آموزشننن تيفيک شیافزا -12 ،يعموم ونقلحمل تیمنطقه و شنننهر با تقو اسيبه خدمات در مق يدسنننترسننن

 هامارستانيب زيو تجه استانداردسازی ،یبا نوساز يخدمات درمان تيفيک شیافزا -13 ،هامدارس و کودکستان زيو تجه تانداردسازیاس

دو برابر  شیافزا -15 ،نماهايها و سننکتابخانه زيو تجه اسننتانداردسننازی ،یبا نوسنناز يخدمات فرهنگ تيفيک شیافزا -14 ،هاو درمانگاه

سرانه درمان شیافزا -16 ،یسرانه تجار سرانه فرهنگ شیافزا -17 ،يسه برابر   يسرانه آموزش یدرصد 100 شیافزا -18 و يسه برابر 

 .است

 

 مراجع
شهری  يبه خدمات عموم يو دسترس عیتوز یيفضا ليو تحل ي، بررس1395 ه،يسم ،یديحم یمحسن، محمد ،ياحدنژاد روشت .1
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