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 چکیده

ههای تیو خله  مز یشههر فضایی رهایآن به ساختا یو وابستگ یع خدمات شهریتوز یچگونگ تحلیل مقاله،هدف 

 مقولههن منظور بررسی عهدالت فضهایی مسهتلزگ نگها  از سهه یبد؛ استعدالت فضایی  منظراز  یدر توسعه شهر یانکم

ایهن مههم ( اشهانک) ه در مطالعه موردیکست هایدالتعبی این هایه وجود آورند  آن و پیامدعلل ب، دالتیعبی تشخیص

با استفاد  از مهدل . است یلیتحل –یفیتوصمقاله کمی و رویکرد آن   یروش تحق. قرار گیرد مورد توجهشد  است  یسع

ل قهرار یهمهورد تحل از خدمات شههرینوع  71، مختلف یهاافزاربا استفاد  از نرگو  AHPمدل ، یه دسترسکل شبیتحل

( 7931)سال مرکز آمار ایران و اطلاعات طرح جامع شهر کاشان  7931و اطلاعات لازگ از منابع آماری سال  هاداد . گرفت

و تغییر توجهات، سبب جدا شدن محدود  تاریخی و  هاجاییروند جابه هددمی نشانها یافتهنتایج آوری شد  است. جمع

در تلة فضایی و شکل گیری نوع خاصی از توسعه )اجتماعی، اقتصادی آن افتادن گیر وحدود  در حال رشد شهر میانی از م

، یمکان یو برتر تیمز یمداوگ برا ییخل  ساختار فضاو است. دوگانگی فضایی و محیطی( در محدود  پیرامونی گردید 

ای زمهین و مسهکن، ذاری ندارنهد و ارزش مبادلههدر آنهها نقها اگرگه دهد که خدمات عمهومی عملهاًدر حالی رخ می

 گیرد.عدالتی فضایی را نیز به خدمت خود میهای کاهند  بیسیاست

 .کاشانشهر  ،مکانیی هاتیمز، عدالت فضاییعدالتی فضامندی، عدالتی، بیفضامندی بی :هایدواژهکل 
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 مقدمه. 4

 طرح مساله. 4. 4

محیطهی  ههایقهوار  و چهالایرشد ب، مهاجرت

، خلهههه  (721، ص. 7939 )رهنمهههها و راههههاییان،

های مکانی جدید، تشهدید نهابرابری و شهکافبرتری

مهاعی، انفعهال شههروندی، فهرا یها اجت-های اقتصادی

تاگیرپهذیری های شههری و ای بودن سیاستبرنامهاد

 )کاظمیههان،پرنفههو   هههایمههدیریت شهههری از جریههان

و  (712، ص. 7931 ؛ کاظمیههههان و جلیلههههی،7939

حهذف های توسعه، ابزاری و گزینشی با طرح برخوردِ

 ،، احمهدیانریزی )رهنمهادرآمد از نظاگ برنامهاقشار کم

در شهرهای کشهور رخ (، 11، ص. 7937 ،محمدیانو 

 بها هموار که ای پدید  اد  و افزایند  ادامه یافته است.د

انباشهت  و بهود  اسهت؛ گهردشهمهرا  این رخدادها 

ی هها و منهاطقی گهرو داربرو بهر  سوداگری ،سرمایه

، 7937)موسههوی،  یتوسههعه شهههررشههد و از  خههاص

( 913، ص. 7931 مجند ،؛ یزدانی و فیروزی737ص. 

برای تشخیص و حهل مشهکل  ولی تمرکز .بود  است

 ،بههر روی بخهها اول بههود  و مقصههر اصههلی همههوار 

روستایی به شهر و رشد لجهاگ گسهیخته  هایمهاجرت

مانهد   پنهاندوگ هنوز هم در سایه  و مورد  عنوان شد

هها، در پهی گیهریریزی و تصهمیمتمرکز برنامه است.

سهبب شهد   ،مهوارد اولبر حل مشکلات و معضلات 

هها ستفاد  را از این سیاسهتاست مورد دوگ، بیشترین ا

تعهادلی و ها داشته باشد و نتیجه، تشهدید بهیحلو را 

به عنهوان  هایعدالتبیاین بود  است. فضایی عدالتیبی

 ،یک پدید  در شههرهای کشهور بها رشهد شهرنشهینی

 ،و حضور پررنگ سیاست در مسایل شههری نقدینگی

 روست کهه ازاین وچید  به خود گرفته است شکلی پی

 رشد نبود  است. عاملی اد علیرغم وجود، عدالتیبی

خهود، ایهن متن عدالتی در بیشهرهای کشور با وجود 

. یکی از علهل اندبیشتر هم کرد  خود، رشدِپدید  را با 

بعهد بدون توجهه بهه عدالتی را نگاهی است که بی ،نآ

بینهد، یک نتیجه می، ساختاری و فرایندی آن ،محتوایی

که واعیت اکنون شههر را  و یک مفهوگ یک محصول

 ،رسههتمیو  ، علیههزاد ،پههورداداش) کنههدتوصههیف مههی

 پههور،پههور و الونههدیداداش؛ 222، ص. الههف ،7931

 بها مواجهههو بر روی همین نگا  بهه  (11، ص. 7931

عهدالتی نگاهی پویا بهه بهی باید روازاینرفته است. آن 

را ایستا و ایجاد شد  در یک فرایند خطهی آن  داشت و

عهدالتی بها حرکهت بهیروابط فضهایی  ملاحظه نکرد.

 تقویههت خورنههد و همههدیگر رامههی چگونههه پیونههد

مع اقشار فقیر شهد  کنند؟ مکان، تبدیل به محل تجمی

است یا محل تجمع افراد فقیر تبهدیل بهه مکهان شهد  

طهی فضای شکل گرفته بر ارااهی کشهاورزی  است؟

گرفته بر هویهت و زمانی اندک چگونه بر فضای شکل

شهری کهه یابد؟ می فرهنگ مردگ طی چندقرن، برتری

گههردش و انباشههت  ن،و توسههعه آدر رشههد  اینچنههین

چگونه است که خهدمات و  ؛تسرمایه اتفاق افتاد  اس

عمهومی مهورد نیهاز خهود را نتواسهته های زیرساخت

توسهعه شههری های ها و برنامهطرح است تامین کند؟

بهود   دارکه مسئولیت مواجهه با این رونهدها را عههد 

نهوعی  ،خهودمحتوا و فراینهد در است با وجود اینکه 

و  عادلانه بودن را دارند ولهی بهه شهکلی ایسهتاوجهة 

عزیهزی و ) انهدکرد با مواوع برخورد  دادمحوررونب

توان  ،رو ازاینو  (711، ص. 7931بیدهندی، شکوهی

برخلهاف  و ندارنهدی پویها را مواجهه بها یهک پدیهد 
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بها قرارگیهری در عدالتی، بی نها مبنی بر کاهاهدف آ

از  متههرگر جدیههدِ فضههاییِهههای راسههتای خلهه  مزیههت

، یاسهی و فرهنگهیی اقتصادی، اجتمهاعی، سکارکردها

عهدگ توجهه بهه ایهن مههم منجهر بهه  د.نافزایمیآن  بر

تعادلی سیستم شهری شهد  و در نهایهت منجهر بهه بی

ههای مکهانی و سهاختاری در هها و برتریایجاد مزیت

 ههاینهابرابرمحتوایی  شناخترو ازاین شود.شهرها می

ی دهانههههیفرا ازآن  یریرپههههذیو تاگ یرگههههذاریو تاگ

 فضهایی ی به منظور برقراری عدالتاقتصاد –اجتماعی

این مهم نشان از چنهد مقیاسهی بهودن . ارورت دارد

و این نیز مسهتلزگ  سترهامفهوگ عدالت فضایی در شه

، 2272، 7)بهوزر  بهه شههر و پیچیهد  نگا  سیستمی

نگههری و سههاد  کههردن و دوری از سههطحی (29ص. 

های شهههری و فروکاسههتن آنههها بههه پدیههد های پدیههد 

تودرتهو و پنههانی های فلت نکهردن از لایههغطبیعی و 

. (2، ص. 7931 پههور،پههور و الونههدیآنهاسههت )داداش

 عیهتوز ۀنحهو یچگهونگ ی  بررسهین تحقیدف از اه

رهای سهاختا ابه سنجا ارتباط آنو عمومی خدمات 

. در این مقاله سهعی است شهر موجود و پیشنهادی در

ت است ارتباط نحو  توزیع زمانی و مکانی خهدماشد 

اقتصههادی، هههای تیمزشهههری در ایجههاد و خلهه  

بها توجهه بهه . شهودتحلیل  رشهدر  یانکماجتماعی و 

های زیر قابل طرح خواههد بهود: هدف تحقی ، سئوال

(. میزان دستیابی سهاکنین شههر کاشهان بهه خهدمات 7

شهری چه ارتباطی با واهعیت اجتمهاعی و اقتصهادی 

انی خهدمات (. آیا بین توزیع مکانی و زمه2آنها دارد؟ 

 شهری و جمعیت شهر کاشهان تناسهبی وجهود دارد و

عهدالتی فضهایی در ایهن شههر گیری بر میزان بیرچه ت

                                                 
1. Bozorg 

خدمات شهری و جمعیهت  توزیع(. آیا الگوی 9دارد؟ 

در زمان گذشته، حال و آینهد  و رونهد توسهعه شههر 

کاشان در جهت خل  ساختاری برای برتری و مزیهت 

 مکانی در این شهر است؟ 

 و مبانی نظری نه تحقیقیپیش. 2. 4

 9از سههوی داویههز« 2عههدالت سههرزمینی»طههرحِ 

(، نخستین تلاش صریحی بود که عهدالت را بها 7313)

گیر ر. تحت تههنجاری به مفاهیم فضایی گر  زد ماهیتی

و نقهدهای وارد  بهر  7312رویکردهای رادیکال دههه 

تهوجهی بهه ای بهه سهبب بهیعلوگ منطقهههای روش

عی، توجههات بهه سهمت فراینهدهای مشکلات اجتما

فضهایی در ایجهاد فرصهت در های مسئولِ ناهمخوانی

د و آغهازی بهر کهاوش در رکهت کهرح زندگی مهردگ

؛ 7331، 1)اسهمیت شهد« عدالتی فضهاییبی»شناختن 

 . ادامه ایهن حرکهت را در دو مواهع(2227، 1دیکس

( و 7319توان دنبال کرد: مواعی کهه بها ههاروی )می

 7312( در دههههه 7317) 1لهههزوو را( 7339) 1رییهههپ

شروع شد. این دور  آغهاز پدیهداری ادبیهات عهدالت 

ط بهین فضها، شهری و تلاش برای تجدیدنظر در ارتبها

، پهورریزی بود  اسهت )داداشتوسعه، قدرت و برنامه

کیههد بههر رت(. ب. 31ص.  ،7931 ،علیههزاد ، و رسههتمی

از فضههای  توزیههع عادلانههه از طههرق عادلانههه، خههرو 

ی سهاختاری، یتولید در پویها ی و تمرکز بر مسالةدکارت

های منهافع و مسهئولیت توزیع عادلانهه و دموکراتیهکِ

ایهن نگها  های از جملهه کلیهدوا   اجتماعی در فضها،

کهه بها یونهگ نگاهی اسهت  تغییر . مواع دیگر،است
                                                 
2. territorial justice' 
3. Davies 
4. Smith 
5. Dikec 
6. Pirie 
7. Rawls 
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 7332در دههههه  (7331، 7332ههههاروی ) و (7332)

 ،عهدالتیبهی ستم به عنوان منهابعهای فرگشروع شد و 

توسعه جغرافیهایی  و به عنوان مسرله شهری مطرح شد

تولیهد و  داریِمولفة  اتیِ روش سهرمایهبه مثابه  نابرابر

اصول عدالت شد. تمرکهز از یافتگی اجتماعی، ساخت

عهدالتی و بی»به « عدالت و تواف  و اجماع»از تاکید بر 

ن، سازی کهه در آفضایی تغییر کرد.« و مخالفت  افتراق

روش تولید اجتماعی فضا، مولهد سیسهتماتیک عمهدۀ 

بهه طهور . شهدعدالتی بی مبنای تعریف شود؛میسلطه 

 بههتهوان مهی را در این زمینه انجاگ شد  مطالعات یکل

رتی بهه فضها و دکها دیهدگا تقسهیم کهرد.  دیدگا سه 

توزیع عادلانه از طهرق  دیدگا پیگیری مواوع توزیع؛ 

ی مبتنهی پویهایی سهاختاربا  عادلانه در یک فضای پویا

 سهازینقا توزیع در فضهاییسوگ دیدگا  بر تولید و 

 تاری تولید کننهدۀبا تاکید بر مولدهای ساخها عدالتیبی

 سلطه.

اول که هنوز بهر بسهیاری از مطالعهات مها  دیدگا 

حاکم است در یک فضای سهه بعهدی و در عقلانیهت 

ز بالها جهامع و اههای گرا و در قالب طرحابزاری و فن

بهه  بهدون اینکهه اساسهاً ؛گیهردمهی به پایین صهورت

کهه  ایسیاسی و فضهایی ،مناسبات اجتماعی، اقتصادی

تجویزههای  .شهود، توجهه به اینجا رسهید آن  شهر در

توصیه شد  نیز تنها به تسلط این فضای بالها بهه پهایین 

 و هامطالعاتی که با روش، دیدگا در این  زند.می دامن

اای بهه بررسهی توزیهع متناسهب تهک ریهای فرمول

 روشهتی )احهدنااداند خدمات با جمعیت شهر پرداخته

بههه اگبههات چیههزی  ؛ و ....( تقریبهها7931ً ،و همکههاران

که با یک نگها  مختصهر نیهز قابهل ردیهابی اند پرداخته

از خدمات را متناسهب بها توزیهع ای است یا مجموعه

؛ 7931 ،و همکهاران )یغفوریاند جمعیت بررسی کرد 

، و همکههاران ؛ تههابعی7931 ؛ حیههدری،7931 محبههی،

ههای چیهزی بیشهتر از طرح ؛ و ... ( که در آنهها7931

و علهاو  بهر تکهرار و  شهوده نمیئاراجامع و تفصیلی 

تقویت فضای حاکم بر عقلانیهت ابهزاری و از بالها بهه 

اههایت پههایین )حتههی بهها پشههتوانه قههرار دادن عههدگ ر

بهه  در نهایهتتهر(؛ بشهروندان بهرای توزیهع متناسه

توسهعه ههای پیشهنهادی طرحهای محق  شدن کابری

مانهد )از مهی که مغفولای شود و نکتهمی شهری ختم

انهد( نجا که با رویکرد عدالت اجتماعی پاوها کرد آ

اث این است که چرا شهروندان حساسیتی بهرای احهد

در حههالی کههه  و خههدمات عمههومی نداشههته و ندارنههد

مایة بالایی در شههر اتفهاق افتهاد  گردش و انباشت سر

و خهدمات  سههمی از رشهد شههرها این گرو  ،است

وگرنه این خهدمات بهرای شههر در  ؛اندنداشته عمومی

 بینههی شههد  اسههت.پههیا ،جههامع آنهههاهههای طرح

تفههاوت در تقااهها را بههر اسهها   نیههزهههایی پههاوها

 رسهتمی، پهور ومتفاوت بودن نیاز به خدمات )داداش

امیرفخریهان و ؛ 2271، و همکاران 7لعیطا الف؛، 7932

و تفاوت در عراه را بر اسا  متفهاوت  (7931رهنما،

 پهههور وبهههودن کیفیهههت ارایهههه خهههدمات )داداش

ب( و یا ترکیب هر دو را بهاهم در نظهر 7932رستمی،

(؛ کههه در 7931 طوسههی و نههوری،)نههداییانههد گرفته

سنجا عدالت فضایی کلیدی هستند؛ ولهی همچنهان 

ت شههر، گیرپهذیر در اتفاقهارگیرگذار یا ترتنقا عوامل 

ههایی جمعیتهی، تغییهرات جهاییجابههپویایی ناشی از 

گیهری زمانی، لزوگ تغییر نگا  از بالا به پایین در تصمیم

آن،   کاهنهدۀعدالتی یها بی و سازوکارهای تشدید کنند 

                                                 
1. Taleai 
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عهدالتی بهی کهه یشود و آغاز فراینهدمی نادید  گرفته

چگونهه آن  و مسهیر مقابلهه بها تهچرا ایجاد و رشد یاف

؛ مهورد غفلهت جهدی محققهان ریزی شهودباید برنامه

 فضایی دوگ به عدالت دیدگا است. شهریریزی برنامه

و ریزی مشارکتی یا ارتبهاطی توان از طری  برنامهمی را

ریزی حمهایتی، رادیکهال یها نوع سوگ را در نگا  برنامه

بهدون پشهتوانه  ولی مطالعات ما یا شورشی دنبال کرد.

از  جهامع کنهونیهای همان نگاهی که طرح نظری یا با

 کننهد.مهی را دنبهال یعدالت تهوزیع ،شودمی نتیجه آن

گیرد؟ نه اینکه برای چهه کسهانی چه کسی تصمیم می

از »اختیار منابع و خهدمات  ،باید تصمیم گرفت؛ کنترل

درحال کار کردن است؟ نهه « برای چه»و  «چه طریقی

 و نیازمنههدانکننههد ( )عراهههارک دهنههد  تههداینکههه 

فضای مشهمول خدمات چه کسانی هستند؛ )متقاای( 

نهه اند ساکنین چگونه به محرومیت از خدمات رسهید 

مسهتقر اینکه ساکنین محروگ در کداگ فضهای محهروگ 

از جمله سوالاتی است که با تسلط نگا  از بالها  ؛اندشد 

ی مهورد توجهه گذارریزی و سیاستبه پایین در برنامه

( در 7319چیزی کهه دیویهد ههاروی )گیرند.قرار نمی

تاکیهد دارد، رابطهه بهین آن  تحلیل مسهاله عهدالت بهر

 .فضای شهری و موقعیت اجتماعی شههروندان اسهت

گذاشهته  مهردگ نهواحی، بهر در واقع تمرکز بهه جهای

ههر  معتقدنهد (2271) همکهارانو داداشهوور . شودمی

رو بهر پویهایی ایهننیسهت، از هناعادلانه نابرابری لزوماً

رسانی و حرکت افراد برای دریافهت خهدمات خدمات

اقتصهادی سهاکنین در دریافهت -و موقعیت اجتمهاعی

 پهاوها کننهد.مهی کیهدرمجموع خهدمات عمهومی ت

از  (2271) 2و حههداد 7ماکههدوصههورت گرفتههه توسههط 

                                                 
1. Macedo 

است که ارزیابی عهدالت فضهایی  هاییپاوهامعدود 

 نتیجههبهه ایهن و بررسی کهرد  در یک دور  زمانی را 

-سهابقه واهعیت اقتصهادیبهی با بهبهود رسد کهمی

، ههم از نهواحی )شههری در کشهور برزیهل( اجتماعی

غیربرخوردار کاسته شهد  و ههم از جمعیهت فقیهر در 

هرچنهد بها احهداث این نهواحی کاسهته شهد  اسهت. 

ههایی جهاییجابهه خدماتی جدید در نواحی محهروگ،

رخوردار بههه سههوی نههواحی جمعیتههی از نههواحی نههاب

سههوگ،  دیههدگا برخههوردار صههورت گرفتههه اسههت. در 

عدالت، مسهئولیتِ اشهتراکیِ کنشهگرانِ متعهدشهد  در 

 فضهایی اسهت کهه در آن زنهدگی-اجتماعیهای نظاگ

و  9)برومبهر  کننهدمهی کنند یا آنهها را )باز(تولیهدمی

تهوان بایههد و مههی دیهدگا ،در ایههن (. 2272، همکهاران

های ریزی از بالا بهه پهایین و اسهتانداردرنامهبهای نباید

و به شرایط   اول، خار  کرد از اولویتفن سالارانه را 

و واعیت درونی شهر پرداخهت و مبنها را از چگونهه 

توانهد باشهد مهی باید باشد به چگونه هست و چگونه

تههوان بههه رونههدها و مههی بهتههر ،تغییههر داد. ازاینههرو

عههاد مختلههف شهههر سههازوکارهای درحههال کههار در اب

 و روند طهی شهدۀ الاز احو ،و از نگاهی که ؛پرداخت

و صهداهای متنهوع و  نداشهتهشهر و سهاکنینا خبهر 

 صهادرآن  نسهخه بهرای عهدالت و نشهنید متفاوت را 

 یهاعدالتیبی در کنار سنجاکند، خودداری کرد. می

که بهرای بهبهود توسعه های توان سیاستنمی ،فضایی

یها مهوازی یها فضهایی  یهادالتیعبی شرایط و کاها

را نادیهد  شود می در شهرها به کار گرفتهمتضاد با آنها 

و  1هههودر پههاوها صههورت گرفتههه توسههط . گرفههت

                                                                  
2. Haddad 
3. Bromberg 
4. Wu 
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عهدالتی فضهایی بی در کنار سنجا( 2273) همکاران

ههای در دستیابی به فضای سبز و به طهور ویها  گرو 

بهه های د کهه سیاسهتنرسهمی مد، به این نتیجهآدرکم

اقتصهادی در -اجتمهاعی ههایبه دلیل اختلاف رفتهار ک

 ،روانهد. ازایهنبود  اگربی عملاً ،مدآشرایط مسکن و در

تهوان در ایهن می توسعه شهری در کشور راهای طرح

کهه  تا آشکار شود زمینه همزمان مورد بررسی قرار داد

اگرگهذار فضهایی بر عهدالت چه انداز  این طرح ها، تا 

تثبیهت و بهه  کههاند شرایطی بود  سترسازبیا  واند بود 

سهاختارهایی یها  بی عدالتی کمک کرد  است؛ تقویت

را بهه اهد خهود  عادلانه هاید که سیاستنوجود دار

مالیهات بهر  اجرایهی شهدن کند. به طور مثالمی تبدیل

ارزش افهزود  مند کردن نظاگمسکن، معاملات زمین و 

 ههایغفلهتتوسعه شههری و حه  انتقهال توسهعه از 

نها بهه کهار توسعه شهری هستند که اگر آهای سیاست

هر عملی در جهت عدالت بخشهی  گرفته نشوند عملاً

تمهاگ  متنفهذ و برخهوردارهای مد و به سود گرو آناکار

عنهوان به ییعدالت فضاهدف  ،دیدگا در این شود. می

 و کهاها فقهر ض،یتبعه حهذف ،یگفتمان انتقاد کی

 امههروز ازیههلطه اسههت. نو سهه یاجتمههاعی نیگزییجهدا

 نیریههز یهههاهیههشههف سههاختارها و لاکجامعههه مهها 

در شههرها اسهت کهه  یو نابرابر یعدالتیب جادکنند یا

 پهور،)داداشهوور و الونهدی است مترسفانه مغفول ماند 

معهین، »ههای برخی مطالعات از نگا  ،روازاین .(7931

فاصههله گرفتههه و « 7شههناختیو ایسههتای هسههتی قطعههی

مشهههروطی از  جسهههمیت بخشهههیدنِ»در عهههدالت را 

این مطالعهات بهه شهرایط و  اند.بررسی کرد « 2تناسب

                                                 
1. ontological given 
2. contingent reification of commensurability 

توانایی شهر و مسایلی که در درون شهر جاری اسهت 

و انهد گهرایا یافته ،نهاسهتآو شرایط کنهونی نتیجهه 

و  9ب بین محرومیت شهری متراکم شهد  فضهاییتناس

، 1و تسههاو 1)اوکلههی 1سههودمندی مههداخلات فضههایی

آمههاری اسههتفاد  -مشخصههات اجتمههاعیبههین ، (2221

کننههدگان و اسههتفاد  نکننههدگان بهها زمینههة سیاسههی، 

اجتمههاعی، تههاریخی و اقتصههادی خههدمات یهها کیفیههت 

بههین قابلیههت دسترسههی،  ، و(2271، 1)ایبههز خههدمات

پهور )داداش جاییبهرسانی و قابلیت جاقابلیت خدمات

ز اهمچنهین  انهد.را مد نظر قرار داد  (2271و رستمی، 

عدالتی در یک شههر، بهه بی های شدتنشانهمهمترین 

ههای هها و برتریوجود آمدن ساختار فضایی از مزیت

مکانی است که این سهاختار در گهذر زمهان بهه یهک 

شهود و از ایهن رو ساختار پایدار و قدرتمند تبدیل می

ت افهزایا برخورد با ناعدالتی را دشوارتر کرد  و شد

کند. بنهابراین بها اسهتفاد  از می رتها را افزونعدالتیبی

های بهه دسهت آمهد  از های فضایی از شاخصتحلیل

ها در این تحقیه  بهه ارزیهابی ایهن عدالتیسنجا بی

 پدید  پرداخته شد  است.

 شناسی پژوهشروش. 2

 پژوهشروش . 4. 2

 کمهههی و رویکهههرد آن ،مقالههههپهههاوها روش 

 ازو اطلاعهات لهازگ  هها داد. اسهت یلیتحل –یفیتوص

آوری شد  و از آنجا کهه طرح جامع شهر کاشان جمع

بهود ،  7931برداشت واع موجود مربهوط بهه سهال 

                                                 
3. spatially concentrated urban poverty 
4. the efficacy of spatial interventions 
5. Oakley 
6. Tsao 
7. Ibes 
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 مرکهز 7931سال بلوکی  یمنابع آماراز  با آن، متناسب

سهوس بها اسهتفاد  از و  استفاد  شهد  اسهت ایران آمار

بها اسهتفاد  از  AHPمدل ، یه دسترسکل شبیمدل تحل

( SPSS, ARC GIS, GeoDa) مختلهف یههاافزارنرگ

از یهمهورد نی رههاایمعن یهیتع یبهرا. استل شد یتحل

بهه  یبها روش اسهناد ییسهنجا عهدالت فضها یبرا

و  یقههات جهههانیج تحقیاطلاعههات از نتهها یآورجمههع

رههای ایسهنجا مع یسهوس بهرا. پرداخته شد یداخل

 بهودن ان عادلانههمیز نییتع، یخدمات شهربه  یابیدست

تمهاعی و ط اجیبها شهرادهها مبوکانطباق ، یابیدستن یا

و ها یدالتعهبی بهه یشدت بخشهای بمسب، اقتصادی

انتخهاب  ی جهت سنجایهاشاخص، یدالتعبی امدیپ

ها صن شهاخیا یریگانداز  چگونگی یبرا. شد  است

مهدلی ، ییان عدالت فضهامیز نییتع یبرانها ب آکیو تر

ههای ارایهه به کار گرفته شد  است که در ادامهه مهدل

پهور داداشهای صورت گرفته توسط پاوهار شد  د

 باشد.می (2271و  7939و همکاران )

 پژوهشهای متغیرها و شاخص. 4. 4. 2

عهدالتی، در پاوها حاار در سطح تشخیص بی

متغیهر  2)شهامل شاخص نهابرابری در برخهورداری  2

خهدمات و جمعیهت( و گسهتردگی مشهکلات توزیع 

وامهل سهطح ع ( و درکهاربری مهزاحم متغیر 7)شامل 

 9)شهامل  شهاخص اقتصهادی 9عهدالتی، موگر بر بهی

خهانوار در واحهد و  شهاغل در خهانواری، کاریبمتغیر 

سههوادی، متغیههر بههی 9)شههامل  اجتمههاعی ،ی(مسههکون

 متغیهر 1 بهودن( و فضهایی )شهاملمههاجرت و بهومی

پهذیری، جمعیهت قیمت زمین و مسکن، کیفیت ابنیهه،

کیفیت خهدمات( مراحل توسعه و  خدمات پیشنهادی،

شاخص دوگهانگی،  1عدالتی، و در سطح پیامدهای بی

شهدگی و برتهری مکهانی ماندگی، خاصانطباق، عقب

 .(7 شکل) بررسی شد  است

 
 عدالتی فضایی در شهر کاشانها و متغیرهای تشخیص، علل و پیامد بی. شاخص4شکل 
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 پژوهشقلمرو جغرافیایی . 2. 2

 شهرسهتان رکهزم کهه است تاریخی شهری کاشان

 مرکهز در شههر ایهن، باشدمی اصفهان استان در کاشان

 222 و پایتخههت جنههوب کیلههومتری 222 در ایههران

ن شههر یهت ایهجمع. است واقع استان مرکز کیلومتری

 921برابهر بها  7931 و در 213برابر بها  7931 در سال

 مسهاحت تغییهرات رونهد بررسی .است شد هزار نفر 

 نشهان 7939 تها 7912 هایلسها فاصله در کاشان شهر

 72 از ، بهیادور  ایهن طهی شهر مساحت که هددمی

 مسهاحت شهدید افهزایا به توجه با. است شد  برابر

 جمعیتهی ناخالص تراکم، آن جمعیت با قیا  در شهر

 درنفهر در هکتهار  31 از و یافتهه کاها مداوگبه طور 

 رسهید  7939 سال درنفر در هکتار  23 به 7912 سال

 تهارکه 3132 اشهانک شههر محهدود  حتمسها. است

 یشههرههای یاربرک به درصد 19 سطح نیا از. است

 یرشهههریغهههای یاربرک بههه گههرید درصههد 21 و

 .  (1و  9، 2 شکل) است افتهی اختصاص

 

  
 شهر کاشان. مراحل گسترش 2کل ش شهر کاشان . تراکم جمعیتی در3شکل 

 
 وضع موجود. نحوه استفاده از اراضی شهری در 1شکل 

 (7933ح توسعه و عمران )جامع( شهر کاشان، طر): خذمر
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 پژوهشهای یافته. 3

محلههات بههر اسهها  سههطح  سههنجا واههعیت

ان فاصههله از میههز تههراکم برخههورداری و، برخههورداری

ابتهدا کلیهه ، برای رسیدن به این مههم مجموع خدمات

، آموزشهی) گهرو  1خدمات شهری در شهر کاشان به 

( تجاری و ورزشهی، بوستان، ی/ مذهبیفرهنگ، درمانی

و ای یههناحای، لههمحمقیها  عملکهردی بهه با توجه 

بها سوس  .خدمات در مجموع( 71) تقسیم شدشهری 

ان میهز و خهدمات نیهامربوط به های یتوجه به ویاگ

 نینکا و آراما سهایآن بر آسا یرگذاریت و تاگیاهم

ایهن خهدمات امتیهازدهی  ، AHPاز روش با اسهتفاد  

   (. 7جدول ) ردیدگ

 

 یسلسله مراتب لیبا استفاده از روش تحل یشهر یمربوط به خدمات عموم ازی. امت4جدول 
 (kj) ت خدماتیب اهمیضر

 ورزشی تجاری بوستان فرهنگی مذهبی درمانی آموزشی

972/2 733/2 721/2 733/2 219/2 721/2 
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911/2 272/2 791/2 233/2 133/2 231/2 271/2 111/2 999/2 111/2 219/2 732/2 2/7 111/2 999/2 

 های پاوها(مرخذ: )یافته
 

 ،خهدمات نیهر کداگ از ا ازیبا توجه به امتدر ادامه 

ر کاشههان براسهها  سههطح محلههات شههه یینههها ازیههامت

 برخههوردار اًو نسههبت( SBij) برخههوردار) یبرخههوردار

(SNBijم ،))خهدمات نیکتریفاصله از نزد انزی (dij ،)

بهه  یبهرا. گردیهدمحاسهبه ( TBij) یتراکم برخوردار

ههر کهداگ از  یابیدسهت انزیم یینها ازیدست آوردن امت

روش نیههز از  از مجمههوع خههدمات( Zi) محلههات نیهها

AHP (. 2 جدول) ندشد سهیبا هم مقا اریمع سه نیا 
 

 AHPبه دست آمده از روش  یازهایبا امت یابیدست یهاشاخص بی. ترک2 جدول
 میزان دستیابی

 (v) ب تراکم برخوردارییضر (g) ب سطح برخوردارییضر (f) ب فاصله از خدماتیضر

713/2 917/2 137/2 

 
 (h) برخوردار ب نسبتاً یار (e) ب برخورداریار

 
399/2 711/2 

 های پاوها(مرخذ: )یافته
 

داگ از کهههههر  یبالهها بههراهای صشههاخنهایههت در 

کهاربری  1در رابطهه بها اشهان کگانه شهر  22محلات 

عمد  خدمات شهری در سطح شهر به صورت نقشهه 

داگ کههر نهایی نمر  ها هبرای تهیه این نقش. تهیه گردید

بعهد از ها یاربرکاز تماگ یمجموع امتها، صن شاخیاز ا

بدست آمهد کهه فرمهول نحهو  نها ب آیارب در ار

 .مد  استآ 9جدول در نها محاسبه آ
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محلهات بها اسهتفاد  از روش نههایی از یسوس امت 

ج ینتهاو م شد یدسته تقس 1به  GISدر  یعیست طبکش

هایی هه صورت گرافیکی در قالهب نقشهبدست آمد  ب

ههای صشهاخبرای ههر کهداگ از  جداگانهبه صورت 

 تههراکم برخههورداری(، 1 شههکل) سههطح برخههورداری

 ان فاصله از مجموع خهدمات شههریمیز و( 1 شکل)

از همانگونههه کههه . نشههان داد  شههد  اسههت( 1 شههکل)

از لحها   یزکهمحلهات مرپیگیری است قابل ها شکل

نسههبت بههه  یتههر ت مناسههبیواههع در، بهههر  منههدی

 .هستند یرامونیمحلات پ
 

 حاسبه سطح برخورداری، تراکم برخورداری و میزان فاصله از خدماتفرمول های نحوۀ م. 3جدول 

  

 سطح برخورداری محله از مجموع خدمات: (4)فرمول 

  

 تراکم برخورداری محله از مجموع خدمات: (2)فرمول 

  

 ان فاصله محله از مجموع خدمات: میز(3)فرمول 

 مترهاپارا (j) خدمات، ( c) شهر، ( i) محله، ( b) کبلو

 

   
. سطح برخورداری از مجموع 5شکل 

 خدمات

. تراکم برخورداری از مجموع 6شکل 

 خدمات

. میزان فاصله از مجموع 7شکل

 خدمات
 

 ان دسرتیابیمیرز رتبه بندی محلات برر اسراس

 از مجموع خدمات( ترکیب سه شاخص)

ان دسههتیابی بههه مجمههوع خههدمات شهههری از میههز

تههراکم ، ریترکیههب سههه شههاخص سههطح برخههوردا

ان فاصله از مجموع خدمات شههری میز برخورداری و

 AHPو با اسهتفاد  از روش  1بر اسا  فرمول شمار  

 .  صورت گرفت GISط یدر مح ییل فضایو تحل

 ان دستیابی به خدمات شهری درمیزدر این شکل، 

نهواحی بهرعکس و حد ترین بیش محلات مرکزی شهر

جههت شهمال ر شهر به غیر از محلات واقع دپیرامون 

. (3)شهکل  ابی را دارندیدست انمیز کمترینشهر غربی 
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 ان دسهتیابی شههر کاشهانمیز بندینتایج حاصل از رد 

درصههد از جمعیههت شهههر در رد   21هههد دمی نشههان

درصهد در  73نها محروگ و ت نسبتاًدرصد  22محروگ و 

 .( 1جدول ) برخوردار قرار دارند ردۀ

روش شکسهت  ازاین تقسهیم بنهدی بها اسهتفاد  

 .  انجاگ شد  است GISطبیعی در 

 

ان دسهتیابی محلهه از مجمهوع : میهز(1)فرمول 

 خدمات شهری
 

 ثیر مجاورت با خدمات مزاحمأبررسی ت

خدمات مزاحم شناسهایی شهد  از نقشهه کهاربری 

ههای نظهامی و د از: کاربریبارتنهاراای شهر کاشان ع

ت و سیسههارانتظههامی، تعمیرگهها ، صههنعتی، دامههداری، ت

گیرپهههذیری رتجهیهههزات و ادارات بهههزر . میهههزان ت

 GISهههای مسههکونی بهها اسههتفاد  از نههرگ افههزار بلوک

نشههان داد  شههد   3محاسههبه شههد  اسههت و در شههکل 

 است.

 

  
. رده بندی محلات شهر کاشان در میزان دستیابی 1شکل 

 به خدمات شهری

از  یمسکون یهابلوک یریرپذیتاث زانیم .9شکل 

 م خدمات مزاح
 

 شهر کاشان نیساکن یابیدست زانیم یبند. رده1جدول 
 محروم نسبتا محروم متوسط نسبتا برخوردار برخوردار میزان دستیابی

 19913 11333 91921 19912 11232 جمعیت

 21 22 71 73 73 )درصد( به کلنسبت 

 ماخذ: نگارندگان
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های ای میزان دستیابی و شراخصبررسی مقایسه

 اقتصادیاجتماعی و 

نتایج رگرسیون خطی بین میزان دسهتیابی محلهات 

های اجتمهاعی و اقتصهادی شهری و میهزان شهاخص

( کهه ههر چهه میهزان دسهتیابی 1دهد)جدول نشان می

محلات شهر در سطح بالاتری قرار گرفتهه بهه تناسهب 

 سههوادیهای اجتمههاعی شههامل میههزان بیشههاخص ،آن

در  د وارد شههه ، مههههاجرتافهههزایا ()

 بومی بودنو درصد  () گذشتههای سال

ای هداشهته اسهت و شهاخص کاها ()

و  () اقتصادی نیهز شهامل درصهد بیکهاری

بیشهتر  () تعداد خانوار در واحد مسهکونی

کههاها ( )و تعههداد شههاغلان در خههانوار 

افرادی کهه واهعیت اجتمهاعی و  یافته است. در واقع

اقتصادی مناسبی ندارند در مناطقی سهاکن هسهتند کهه 

میزان دستیابی بهتری به خدمات شهری دارنهد و ایهن 

محلات کهه دسهتیابی بالهایی دارنهد، بیشهتر در منهاط  

درصهد از  31اند و فرسود  و یا قدیمی شهر واقع شد 

جمعیههت ایههن محههدود ، واههعیت دسههتیابی بالههاتر از 

درصهد جمعیهت شههر کاشهان در  21توسط دارند )م

بافت فرسود  مصوب هستند(. با توجهه بهه واهعیت 

توان تحلیل کرد؛ مناطقی که بهه می شهر کاشان اینگونه

 و قرارگیری در مرکز شههر و قهدمت زیهاد آنهها سبب

ایهن قسهمت از در که در گهذر زمهان  یخدمات وجود

ی ، از تمرکهز خهدمات مناسهبشهر ایجهاد شهد  اسهت

سهمت به دلیل رشهد شههر بهه  ولی برخوردار هستند،

 تهوجهی قهرار، مهورد کهمههای اخیهردر سال پیرامون

رود، مهی نها رو بهه فرسهودگیآگیرند. خدمات در می

آن  شهود و جا بههمهی نهاخدمات جدید کمتر شامل آ

برای جذب سرمایه برای توسعه و افراد مهتمکن شههر 

 ؛دههدمهی مدآم درکمتر شد  و جای خود را به افراد ک

گزینهی و ایجهاد شهدن تواند شهروع جهداییمی و این

بها افهزایا شهدید آن  فضایی باشهد. سهرعتهای تله

 قیمت زمین در ارااهی حاشهیه بافهت میهانی افهزایا

جایی افهراد بهر اسها  واهعیت یابد و روند جابهمی

شههود. رابطههه مههی تشههدیدآنههها  اجتمههاعی-اقتصههادی

اعی شههروندان بها اجتمه-معکو  واعیت اقتصادی

میزان دستیابی آنها به خدمات )واعیت بدتر، دستیابی 

رسهد ولهی می بیشتر و برعکس( در ابتدا مثبت به نظر

این بیشتر به سبب ماندگار شدن خهدمات عمهومی در 

جایی جمعیت بهر اسها  واهعیت یک مکان و جابه

مهد بهه آاقتصهادی و گهرایا افهراد کهم در-اجتماعی

عمومی و کم اهمیهت شهدن  نزدیک شدن به خدمات

مهد )جبهران شهدن از آاین خدمات بهرای اقشهار پردر

خههودروی اسههتفاد  از طریهه  بخهها خصوصههی یهها 

توسهعه در بخها قهدیمی و  ۀشخصی( و تغییر چههر

میانی با بخا جدیهد بهه دلیهل جا بهه بهرای جهذب 

ایهن سرمایه و ساخت وساز با سودآوری بیشتر است. 

، و همکهاران وارگهی  )تحقیههای نتایج مطاب  با یافته

( است که نشهان مهی 7931 پوراحمد و وفایی،؛ 7932

دهد تغییر ساختار کالبدی شهر کاشان علاو  بر این کهه 

 نظاگ و ساختار بافت قدیم را بر ههم زد ، تضهعیف آن

گزینهی نمهودی را نیز در پهی داشهته اسهت و جهدایی

کالبدی یافته و مناط  فقیرنشین و اعیان نشین کاملها از 

 اند.هم قابل تشخیص شد 

 توزیع خدمات در مراحل توسعه شهر

بهر  مانهدن بی عدالتی فضایی،بی یکی از علل رشد

بخا عمومی از گردش و انباشهت سهرمایة ناشهی از 
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وگرنه مدت زمهان احهداث خهدمات  ؛رشد شهر است

عمومی چندان تفاوتی با مدت زمان احهداث کهاربری 

شهد جمعیهت و رمسکونی و تجاری ندارد و افهزایا 

توانهد علهت عقهب شهر در یک سیستم عادلانه، نمهی

ماندن خدمات عمومی از رشد شهر باشد. رشهد شههر 

کاشان و رشد خدمات عمومی نیهز در همهین جههت 

بهه بعهد  7912ای کهه از سهال بود  است. در محدود 

شکل گرفته در حال حاار یک سوگ جمعیت شهر را 

صهد از خهدمات در 27در خود جای داد  است، تنهها 

 7شهری در این محدود  واقهع شهد  اسهت )جهدول 

دهد خدمات در واهعیت نشان می 1جدول .پیوست(

درصد خدمات شههر در  71مناسبی قرار ندارند و تنها 

ایجاد شهد  اسهت در حهالی کهه رشهد  32و  12دهه 

 ههزار 211هزار به  793؛ از 7931تا  7911از   جمعیت

 12ابهر(. نزدیهک بهه رسهید  اسهت )تقریبها دو بر نفر

درصد از خدمات عمومی، در واعیت قابهل قبهول و 

درصد مرمتی است کهه در سهالهای آینهد  بخها  71

زیادی از آنها از حالت استاندارد خهار  شهد  و قابهل 

له بافهت مرکهزی شههر سراستفاد  نخواهند بود و این م

که بخا زیادی از این خدمات و جمعیت شههر در را 

مهد( بها مشهکلات آعمدتا کهم در آن ساکن هستند )و

جمیهت  یدرصهد 12افهزایا  کند.بیشتری روبرو می

درصهدی  92شهر، در دو دهه اخیر، و رشدی حهدود 

از  درصهد 71به سمت پیرامهون و نوسهاز بهودن تنهها 

دههد گهردش سهرمایه کهه در ایهن خدمات، نشان می

نقها انهدکی در رشهد  ؛مهد  اسهتآها به وجود سال

اسهت. بخشهی از شههر کهه خدمات عمهومی داشهته 

نزدیک  به دوسوگ از جمعیت شهر را داراست سههمی 

ی جدید نداشته است و سههم عمهد  از خدمات عموم

 ،مههدهای عمههومی نیههز اختصههاص بههه زیرسههاختدرآ

 92سازی زمهین بهرای ایهن رشهد ماد آکشی و خیابان

می در درصههدی بههود  اسههت. در واقههع بخهها عمههو

خدمت سوداگری قرار گرفته است بدون اینکه بتوانهد 

از این گهردش و انباشهت سهرمایه، سههم مقتضهی را 

وارگهی و تحقه  )های افتهو این مطاب  با ی داشته باشد.

( اسهت کهه 7931پوراحمد و وفهایی،؛ 7932همکاران،

نشان می دهد گسترش اف  و پراکند  در شهر کاشهان، 

بازی و سهوداگری زمهین سبب به وجود آمدن بور  

بین محدودۀ قانونی و الحاقی طی دوران گذشته شهد  

 است.
 

 های شهر کاشاناجتماعی و میزان دستیابی بلوک-های اقتصادی. نمایا رگرسیون خطی بین شاخص1جدول 
 سوادیدرصد بی بومی بودن مهاجرت
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 5ادامه جدول 
 درصد بیکاری واحد مسکونیتعداد خانوار در  تعداد شاغلان در خانوار

   
 ماخذ: نگارندگان

 

 . بررسی کیفیت خدمات عمومی شهر کاشان6جدول 
 به بالا( 30مرمتی ) سال( 30تا  45قابل قبول )بین  نوساز یا در حال ساخت خدمات عمومی شهری کیفیت

%71 مجموع خدمات  13%  71%  

 و عمران )جامع( شهر کاشان طرح توسعه 7931های برداشت سال ماخذ: پردازش داد 
 

 فضاییماندگی و توسعه نابرابر عقب

 (3 شهکلبررسی نقشة توزیهع خهدمات مهزاحم )

میهانی و قهدیمی شههر در تلهة   دهد محدودنشان می

ایهن خهدمات، فضایی دیگری نیز گرفتار شد  اسهت. 

شهدند مهی محسهوب  رون ایهن محهدودیاگر زمانی ب

د شهر هسهتند و ایهن و مناط  جدیآنها  اکنون مرز بین

کیفیت زنهدگی و عقهب  ،تواند بر افت فضاییمی خود

گیر رتهه در ایههن منطقهه از شههر مانهدن از توسهعه شههر

 پوراحمهد و وفهایی،مطهاب  تحقیه  ) بگذارد. یشدید

(، این نهوع سهازمان فضهایی معاصهر منجهر بهه 7931

تخریب و تخلیه بافت تهاریخی و ارزشهمند و خهرو  

 مرکههزی شهههرهههای از بخاسههاکنان اصههیل و بههومی 

و گسترش شههر بها سهاختاری بهی هویهت در  کاشان

 اراای زراعی پیرامونی شد  است.

رده بندی عدالت فضایی نسبی توزیع خردمات 

 بر حسب توزیع جمعیت در سطح محلات شهری

میزان دستیابی، شاخصهی بهرای تشهخیص میهزان 

برابری یا نابرابری بین محلات شهری است ولی بهرای 

بی عادلانه یا ناعادلانه بودن این میزان باید آن را بها ارزیا

میهزان  ،میزان جمعیت محلات شهری سنجید. در واقع

درصد سهمی که یک محلهه از دسهتیابی دارد بایهد بها 

درصههد سهههم جمعیههت آن محلههه از جمعیههت شهههر 

عهدالتی در توزیهع خهدمات مقایسه گردد تا میهزان بی

ات شهری در معین گردد. سنجا عدالت فضایی محل

،  1مجمههوع خههدمات عمههومی شهههری در فرمههول 

( تقسیم نسهبت میهزان محاسبه شد  است. در واقع )

دستیابی ساکنین محله از مجموع خدمات به کل میهزان 

دستیابی محلات شهر از مجموع خهدمات؛ بهه نسهبت 

باشهد. مهیمیزان جمعیت محله به کل جمعیهت شههر 
 

 :1فرمول 
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عدالتی هر چه بهه یهک زان بیمی 1فرمول  براسا 

تر بهود  و بها فاصهله از تر باشد توزیهع عادلانههنزدیک

یابهد. بهرای عهدالتی فضهایی نیهز افهزایا میبی ،یک

 عهدالتی در سهطح شههر، ابتهدا دامنههارزیابی میزان بی

عددی این میزان را بهه د  رد  تقسهیم کهرد  و سهوس 

اعهداد بزرگتهر از  عدالتی سنجید  خواهد شد.سطح بی

یک نشان از بیشتر بهودن نسهبت دسهتیابی بهه نسهبت 

جمعیت است و اعهداد کمتهر از یهک نشهان از کمتهر 

بودن نسبت دستیابی محلات شهر به نسهبت جمعیهت 

بنههدی اسههت: بیههانگر ایههن رد  72 شههکلباشههد. می

عهدالتی فضهایی بی(، A,a)عدالتی فضایی بسیار کم بی

عدالتی بی(، C,c)یی متوسط عدالتی فضابی(، B,b)کم 

عههدالتی فضهایی بسههیار زیههاد بی(، D,d)فضهایی زیههاد 

(E,e ). 

   

 

 دستیابی بیشتر از سهم جمعیتی دستیابی کمتر از سهم جمعیتی

e d c b a A B C D E 
    

 ماخذ: نگارندگانی خدمات . رده بندی عدالت فضایی توزیع یکپارچه40شکل 
 

دی عهدالت فضهایی بنهرد  ، 77 شکلو  1جدول 

ی خدمات را در سطح شهر کاشان بهر توزیع یکوارچه

بیانگر ایهن دهند. نتایج حسب توزیع جمعیت نشان می

درصهد از  11که عادلانه بودن توزیع تنهها بهرای است 

 .قرار دارد( a,A)جمعیت شهر در شرایط مناسبی 

 

 تیخدمات بر حسب جمع کپارچهی عیزدر تو ییعدالت فضا یهاشهر کاشان در رده تی. نسبت جمع7جدول 
 یجمعیتسهم دستیابی بیشتر از  یجمعیتسهم دستیابی کمتر از 

 رده بندی عدالت فضایی
e d c b a A B C D E 

 )درصد( جمعیت تحت پوشا شهر کاشان نسبت 9 1 2 1 71 93 23 2 2 2

 ماخذ: نگارندگان
 

 
 مات شهر کاشان بر حسب توزیع جمعیت بندی عدالت فضایی توزیع یکپارچه خد. رده44شکل 

  

1.0 1.3 1.7 2.0 3.0 0.7 0.5 0.4 0.3 
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 های فضایی و کیفیت بناهای مسکونیعدالتیبی

کهم آنهها  عدالتی دربی که شدت B،C،D،Eمناط  

 تهها بسههیار زیههاد و از نههوع بیشههتر از سهههم جمعیههت،

باشد، در واقع منهاطقی هسهتند کهه بهه سهبب کهم می

درصهد جمعیهت شههر( و  71جمعیت بودن )شهامل 

تمرکز خدمات عمومی قدیمی شههر )در  همجواری با

( و خدمات عمومی جدیهد شههر 721تا  727محلات 

قههرار ههها ( در ایههن رد 129و  121، 929)در محلههات 

ریهزی ید در نگا  اول از اولویت برنامههاند که شاگرفته

خار  باشند ولی همین که چرا با وجود دسترسی بالها 

نشهان از انهد؛ به خدمات، چندان جا ب جمعیت نبود 

( دارد. 721تها  727طور ویا  )بهآنها  مشکل جدی در

این محلات که بافت قدیمی شهر هستند درعین حهال 

شان و مرکزی تجاری شههر نیهز هسهتند؛ بازار قدیم کا

توسعه شهری مبنی بهر گسهترش های به دلیل سیاست

جدیهد کهه رقیهب های کشهیشهر به اطراف و خیابان

-آزادرا  جدیهد تههران ،اندتجاری ایهن محلهات شهد 

ههای غربی شههر( کهه جریاناصفهان )عبور از جنوب

حرکتی را به سهمت خهود جهذب کهرد  و فرسهایا 

بیشههتر سههاختمانهای مسههکونی و تجههاری و فرسههود  

 شدن خدمات عمومی در آنها، سبب فشهار بیشهتر بهر

در بایهد اول،  دیهدگا رو برعکس شد  است. ازاینآنها 

 نشههان 3ار گیرنههد. جههدول ریههزی قههراولویههت برنامههه

درصههد از ابنیههه  3( تنههها B،C،D،Eدهههد منههاط  )مههی

مسکونی نوساز را جهذب کهرد  اسهت در حهالی کهه 

ونی فرسودۀ شههر را در درصد از ابنیه مسک 12حدود 

 خود دارند.

کیفیهت بناهههای مسهکونی علههاو  بهر ایههن کهه تهها 

حدودی بیانگر واعیت اقتصهادی و حتهی اجتمهاعی 

شههان دهنههد  میههزان تمایههل آنههها بههه ن اسههت،سههاکنین 

و بالها  باشهدنیز مهیسکونت در مناط  خاصی از شهر 

 ،بودن واحدهای مسکونی نوساز نشان از روند توسهعه

شههری دارد. رونه   جمعیت پذیری و تجدید حیهات

تواند سهاختاری ماندگی از توسعه میتوسعه و یا عقب

گیر متفهاوتی بهر تشهدید و یها کهاها رخل  کند که ته

ها عدالتی فضایی در یک منطقه داشته باشد. بررسهییب

( که در منطقهه 3دهد )جدول در شهر کاشان نشان می

(b کهه بهدترین منطقهه در رد )عهدالتی شههر ههای بی

درصهد از بناههای مسهکونی نوسهاز  93کاشان است، 

دهههد در آینههد  شهههر را در خههود دارد کههه نشههان می

خواههد آنهها  رسانی بهمدیریت شهری در پی خدمات

توجهی به بافهت مرکهزی و میهانی کم ه،بود و در نتیج

ریزی از بالها بیشتر شد  و مدیریت شهر به سبب برنامه

خهدمات تیوهی و نهاقص کهه تنهها و تحت یک شرح 

سههاز رشههد سههوداگرانه مسههکونی بههه پشههتوانه زمینههه

مجبور به پیروی از گهردش و  ،جدیدهای کشیخیابان

شود کهه نهه شههر، نهه خهدمات میای انباشت سرمایه

 ندارند.آن  شهروندان سهمی ازبیشتر عمومی و نه 

 

 واقع در آنها یمسکون یبناها تیفیمحلات شهر کاشان و ک ییفضا یهایعدالتیب سهی. مقا1جدول 

 یجمعیتسهم دستیابی بیشتر از  یجمعیت سهم دستیابی کمتر از
 رده بندی عدالت فضایی

b a A B C D E 

 کیفیت ابنیه مسکونی نوساز 2% 2% 2% 9% 73% 92% 93%
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 1ادامه جدول 
 دستیابی بیشتر از سهم جمعیتی دستیابی کمتر از سهم جمعیتی

 رده بندی عدالت فضایی
b a A B C D E 

  قابل قبول 7% 2% 1% 1% 23% 93% 27%

 مرمتی 1% 2% 73% 71% 22% 21% 71%

 طرح توسعه و عمران )جامع( شهر کاشان 7931های برداشت سال ماخذ: پردازش داد 
 

 های فضایی و قیمت زمینعدالتیبی

که بدترین واعیت در سهنجا عهدالت  b  مناط 

فضههایی را دارد بهها وجههود اینکههه در گذشههته ارااههی 

ات و ارااهی زراعهی غهکشاورزی بود  و هنوز هم با

 وجههود دارد، ولههی قیمههت زمینههیآنههها  رزیههادی د

یک به سایر نقهاط شههر پیهدا )مسکونی و تجاری( نزد

 افهزود  خواههد شهدآن  کرد  است کهه در آینهد  بهر

عهدالتی در بهی . در واقع این منطقهه ههم از(3)جدول 

 گیرد و هم فشار جمعیهت کهه درمی کمک ،ح  خود

، و تجهاری یقیمهت زمهین مسهکون، اندساکن شد آن 

شهوند می اهرمی پیشنهادی طرح جامع، مجموعاً ةشبک

کشهاند مهی شهری را به سمت این مناط که مدیریت 

بدون اینکه ابزار لازگ بهرای کنتهرل گهردش و انباشهت 

و اخهذ ارزش افهزود  ناشهی از آن  سرمایه حاصهل از

از توجهه بهه سهایر  ،توسعه را داشهته باشهد. در نتیجهه

مناط  باید کاسته شهود تها خهدمات رسهانی بهه ایهن 

ا درصد جمعیهت شههر ر 92اگرچه نزدیک به -مناط  

تهوجهی بهی به ولی عملاً صورت گیرد -گیردمی در بر

 درصد از سایر شهروندان و قلهب اصهلی شههر 12به 

   انجامد.می

 

 های فضایی محلات شهر کاشان و قیمت زمین مسکونی و تجاری در آنهاعدالتی. مقایسه بی9جدول 

 یجمعیتسهم دستیابی بیشتر از  یجمعیتسهم دستیابی کمتر از 
 عدالت فضاییرده بندی 

b a A B C D E 

 متوسط قیمت زمین مسکونی 32 772 31 779 33 39 727

 تجاری 131 293 131 911 971 912 922 )هزار تومان(

 طرح توسعه و عمران )جامع( شهر کاشان 7931های برداشت سال ماخذ: پردازش داد 
 

جمعیررت و تررراکم  ،های فضرراییعرردالتیبی

 مسکونی پیشنهادی

ههای تهرین ابهزار طرحم ساختمانی، پرقهدرتتراک

توسعه شهر اسهت کهه اگهر کهارایی کنترل جامع برای 

اهد ای خود را از دست بدهد طرح جامع بهه وسهیله

آن  شهود. کهاری کهه ههم اکنهون بهامهی توسعه تبدیل

ینهد  جمعیهت آبینی طرح جهامع بهرای شود. پیامی

شهر )مبنی بر اجرای تراکم سهاختمانی( سههم منهاط  

 درصهد کهاها 13درصهد بهه  13کم برخوردار را از 

خواهد بسیار موگر دهد که در تعادل و عدالت شهر می

. ولی قرارگیری این منهاط  در تهراکم (72)جدول  بود

را بهه آنهها  متوسط و تراکم فروشهی شههرداری عملهاً

 کنههد و شهههر درمههی منههاطقی بهها تههراکم زیههاد تبههدیل

 شود.می عدالتی بیشتر گرفتاربی
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 در آنها یشنهادیپ تیمحلات شهر کاشان، جمع ییفضا یهایعدالتیب سهی. مقا40جدول 

 یجمعیت سهم دستیابی بیشتر از یجمعیتسهم دستیابی کمتر از 
 رده بندی عدالت فضایی

b a A B C D E 

نسبت جمعیت تحت پوشا  7931سال  9 1 2 1 71 93 23

 جامعسال اف  طرح  72 2 3 3 27 21 29 )درصد(

 (7933های طرح توسعه و عمران )جامع( شهر کاشان )ماخذ: پردازش داد 

 

 های فضایی و خدمات پیشنهادیعدالتیبی

جههامع در هههای مثبههت طرحهههای یکههی از ویاگی

راستای عدالت فضایی، متناسب کردن توزیع جمعیهت 

اسهت کهه در آن  و توزیع خدمات در طرح پیشنهادی

(. 77 بل ردیابی است )جهدولطرح جامع کاشان نیز قا

طههرح محقهه  نشههود و بخهها  ولههی وقتههی جمعیههت

عمومی نیز قدرت اجرای تمهاگ پیشهنهادها را تها افه  

طرح نداشته باشد، و ابزارهای مشارکتی و کنترلی لهازگ 

نیههز بههرای توسههعه شهههری وجههود نداشههته باشههد، 

نفههو  جریههان  ، تحههتپیشههنهادی طههرحهههای کاربری

له مراتب اداری متولی خهود سیاسی و اقتصادی و سلس

زنهد کهه در می را رقمای برنامهبی قرار گرفته و شرایط

های مسهلط بهر گهردش سهرمایه در انهایت به نفع دار

عدالتی فضهایی در شههر بی شهر و افزود  شدن شدت

تحقیه  های و ایهن در راسهتای یافتهه شهوند.می ختم

( است که نشان مهی 7931 شاطریان و اکبری ارمکی،)

متهولی های هد در شهر کاشان، نظارت پایین سهازماند

کنترل و هدایت شهری و نبود یا اجهرای های و سیستم

شهری بر تشدید فقر و فرسهودگی های نامناسب برنامه

 بافت قدیمی و میانی شهر تاگیرگذار است.

 

 افق طرح در یخدمات شهر یابیمحلات شهر کاشان و مکان ییفضا یهایعدالتیب سهی. مقا44جدول 
 رده بندی عدالت فضایی دستیابی بیشتر از جمعیت دستیابی کمتر از جمعیت

B a A B C D E 

 مجموع خدمات شهری در اف  طرح 1% 7% 71% 77% 71% 92% 71%

 فضای سبز 21% 7% 7% 79% 22% 72% 21%

 آموزشی 9% 2% 72% 1% 73% 19% 71%

 درمانی 71% 7% 72% 72% 73% 92% 71%

 فرهنگی 72% 2% 72% 1% 21% 97% 71%

 مذهبی 1% 7% 27% 71% 71% 21% 71%

 ورزشی 71% 2% 77% 9% 77% 21% 93%

 (7933های طرح توسعه و عمران )جامع( شهر کاشان )ماخذ: پردازش داد 
 

در مجموع، روند توزیع خهدمات در گهذر زمهان، 

ریهزی، شدن کنترل رشد شهر از دسهت برنامههخار  

هههای و شهههروندان و تسههلط جریانمههدیریت شهههری 

چگهونگی  تعیهینگردش و انباشت سرمایه بر  صاحب

شههر بهه دو  گسترش شهر، سهبب شهد  اسهت عملهاً

و منطقهه جدیهد و  منطقه فرسود  و رو به فرسهودگی
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و کیفیههت  یدرحههال توسههعه بهها خصوصههیات جمعیتهه

کهه  ایدوگانگی فضایی؛ تقسیم گرددخدماتی متفاوت 

شههر را  ها هویت و حیهاتسالبخشی از شهر را )که 

دارد و مهی مانهدگی نگههدر خود پرورانهد ( در عقهب

دهد که طهی دو می مزیت و برتری مکانی را به بخشی

یا سه دهه در اراای کشهاورزی و پیرامهونی احهداث 

 ،خصوصهههی ،شهههد  و توجهههه خهههدمات عمهههومی

 را بهه خهود جلهب مسئولین شههریگذاری و سرمایه

افههزود  توسههعه در ایههن  ارزشکنههد بههدون اینکهه مهی

و ایهن تنهها  ، به نفع عموگ شهر ابط شد  باشدمناط 

 عهدالتی فضهایی بهرای سهالهای طولهانیبهی بر شدت

   افزاید.می

 هاگیری و پیشنهادنتیجه. 1

عهدالتی در یهک ههای شهدت بیاز مهمترین نشانه

هها و شهر، به وجود آمهدن سهاختار فضهایی از مزیت

این ساختار در گهذر زمهان های مکانی است که برتری

شهود و از به یک ساختار پایدار و قدرتمنهد تبهدیل می

ها را دشههوارتر کههرد  و ایههن رو برخههورد بهها ناعههدالتی

کند.  ههدف تر میها را افزونعدالتیشدت افزایا بی

از این تحقی  تحلیل چگونگی توزیع خدمات شههری 

و وابستگی آن به ساختارهای فضایی شههری و خله  

های مکانی در توسعه شههری از مقولهه عهدالت تمزی

 ییعدالت فضا یمنظور بررس نی؛ بداستبود   فضایی

علل به وجود آورنهد   ،یعدالتیب صیاز سه منظر تشخ

شهههر کاشههان در  هههایعههدالتیبهه نیهها یامههدهایآن و پ

بنهدی رد  بیهانگر آن اسهت کهه در نتهایجبررسی شد. 

در  کاشهان ردرصد از جمعیهت شهه 21 میزان دستیابی

درصهد  73محروگ و تنها  درصد نسبتاً 22 ،رد  محروگ

 شههر تیهجمع نسهبتدر ردۀ برخوردار قهرار دارنهد. 

 کوارچههی عیهتوز در ییفضا عدالت یهارد  در کاشان

نیز نشهان مهی دههد  تیجمعمیزان  حسب بر خدمات

درصههد شههرایط نسههبی عادلانههه هسههتند. از سههایر  11

در برخههورداری از درصههد سهمشههان  23شهههروندان، 

خدمات عمومی، بسیار کمتر از سهم جمعیتهی آنهها و 

درصد نیز بسیار بیشتر از سهم جمعیتی آنها اسهت.  71

برخلاف تحقیقهاتی نظیهر داداش پهور و همکهاران در 

( و 7932(، یاسههو  )2271و  7939شهههر همههدان )

(، یغفهوری 7931مشههد ) امیرفخریان و رهنما در شهر

( کههه توزیههع 7931تهههران ) 73ه در منطقههو همکههاران 

ههای و کمبودههای خهدماتی بهر محرومیهتنامناسب 

؛ رونهد در شههر کاشهان بهه انسانی منطبه  شهد  بهود

است. نتایج بررسی رابطهه بهین  رخ داد ای دیگر گونه

میزان دستیابی و شرایط اقتصادی و اجتماعی نشهان از 

یک رابطه معکو  دارد به طوری که با افزایا میهزان 

ههای مثبهت اقتصهادی و تیابی در مناط ، شهاخصدس

اجتمههاعی سههاکنین آن منههاط  رونههدی نزولههی داشههته 

برابههری  2ریبها رشههد تقشههر کاشههان علیهرغم  .اسهت

 71تنههها ولههی ،  7932و  7912جمعیههت در دو دهههه 

 درصد خدمات شهر در این دو دهه ایجاد شهد  اسهت

تهاریخی  مناط ماندگار شدن خدمات عمومی در و با 

بهه عین حال رو به فرسودگی رفتن آنها  میانی، و درو 

سهازی زمینههبهه  عمهومیدولتهی و بخا  توجه علت

رشد پیرامونی، سهبب مانهدگاری یها جهذب افهراد بها 

در ایهن محهدود  از قدرت کمتر اجتماعی و اقتصادی 

و  شههروندی این رونهد جابهه جهایی .شد  استشهر 

شهدن ، سبب جهدا بخا دولتی و عمومی تغییر توجه

شهد   شههر این محهدود  از محهدود  در حهال رشهد
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در بخها میهانی خدمات مزاحم شهری تمرکز  .است

ههای و با رشهد نابرابری افزود  بر شدت این دوگانگی

اقتصههادی ناشههی از افههزایا نقههدینگی در شهههر، ایههن 

عقب ماندگی از توسعه بهرای  یل به عاملدوگانگی تبد

و شهکل  فضهاییو گیر افتهادن در تلهة  محدود  میانی

گیری نوع خاصی از توسهعه )اجتمهاعی، اقتصهادی و 

بدون اینکهه  ؛است شد محیطی( در محدود  پیرامونی 

 انطبههاقی از نظههر دسترسههی بههه خههدمات عمههومی و

و دوگهانگی  محرومیت انسانی صهورت گرفتهه باشهد

 دهد که خهدمات عمهومی درمی فضایی در حالی رخ

و ارزش  اگرگههذاری نههدارد نقهها جلههوگیری از آن،

رسهانی زمهین و مسهکن بهه همهرا  خهدماتای مبادله

بخا خصوصی و شدت گرفتن نابرابری در سههم از 

زنهد کهه مهی گردش سرمایه، دوگانگی خاصی را رقم

)آنگونهه کهه  عهدالتی فضهاییبهی کاهندۀهای سیاست

 را نیز بهه خهدمت خهود کنند(می ما سنجاهای مدل

   گیرد.می

سهه دههة -دهد در دوتحلیل شهر کاشان نشان می

گذشته که شهر از سوی نیروهای عمدتا برونهزا تحهت 

های توسهعه شههری و تاگیر و تحول قرار گرفته، طرح

های مبتنی بر این عقلانیت، نه تنهها نتواسهته ریزیبرنامه

های به وجود آمهد  عدالتیاست جلوی مشکلات و بی

کننهدۀ سهازوکارهای شههری در را بگیرد؛ بلکه تقویت

ها نیز بود  است. نتیجة این تحقیه  را عدالتیدید بیتش

تههوان عنههوان کههرد: قههدرتِ سههاختارها و اینگونههه می

های اقتصادی )و سیاسهی پشهتیبان یها ناشهی از جریان

ههای آنها( بسیار بیشتر از قدرتِ باید و نبایدهای طهرح

توسههعه شهههری و حهه ِ کنههونی منفعههت عمههومی و 

و  اسهتههای دولتهی دیابزارهای قانونی و کنترلی نها

بههازیگر اصههلیِ تعیههینِ رشههد و توسههعه شهههر، نههه 

ریهزی بهرای منفعهت عمهومی و نهه مسهئولیتِ برنامه

-ههای اجتمهاعیاشتراکیِ کنشگرانِ متعهدشد  در نظاگ

فضایی شهر؛ بلکه گهردش و انباشهت سهرمایه اسهت؛ 

بدون اینکه سهمی از ارزش افزود  ناشی از توسهعه را 

 به شهر داد  باشد.

عدالت فضهایی  از آنجا که ازاینرو پیشنهاد می شود

تواند رویکرد از بالها بهه پهایین و به همان انداز  که می

خردگرایی ابزاری و قدرت مرکزی را تقویت کنهد )در 

( کهه 7931طوسهی و نهوری )موافقت با تحقی  ندایی

هایی که بهرای سهنجا عهدالت و گیرد مدلنتیجه می

ا برای کهاها بهی عهدالتی بهه های مبنی بر آنهرا  حل

ریزی بالا به پهایین رنامهشود بر رهیافت بکار گرفته می

ریزی از پهایین است(؛ ظرفیت این را نیز دارد که برنامه

ههای تولیهد به بالها را بها برهمهزدن سهاختار و مکانیزگ

عهدالتی رفع بیرو ازاین موجب شود. ،عدالتیکنند  بی

کرد که آن را تولیهد و  را باید در ساختارهایی جستجو

کند و بدون نظر بر آنها عملا هر اقهدامی در بازتولید می

های ایههن راسههتای عههدالت بخشههی، در چههرخ دنههد 

رو ازایهن گردد.عدالتی بیشتر تبدیل میساختارها به بی

ریهزی عدالتی نه از را  بازتوزیع از بالا و برنامههرفع بی

و تمرکز بر حه   ریزی تقاااسازگرا که از برنامهعراه

بههه شهههر از سههوی مههردگ بهها مشههارکت فعههال در 

 شود.ها محق  میسازیتصمیم

تهرین های جامع بهه عنهوان مسهلططرحهمچنین 

ریهزی شههر، نهه تنهها خهود بهه ابزار هدایت و برنامهه

شود و بهه ابهزاری بهرای سهوداگری درستی اجرا نمی

شود، بلکه با حضور قوی خود، اجاز  ظههور تبدیل می

ریزی مثل مشهارکتی، ارتبهاطی و ... را ایر انواع برنامهس
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دهد. عدالت فضایی این قابلیهت را دارد کهه نهوع نمی

ریزی را تغییردهد ولی نهوع برخهورد بها نگا  به برنامه

کنندۀ فضای حهاکم بهر این مفهوگ، تاکنون خود تقویت

های توسعه شهری کنهونی بهود  اسهت؛ بنهابراین طرح

کردههای تحلیهل عهدالت فضهایی تغییر جدی بهه روی

ریهزی کشهور تواند سبب ایجاد گفتمانی در برنامههمی

دالت را نیهز بهه همهرا  گردد که علاو  بهر توسهعه، عه

از فضهای صهرف توزیهع و رو بایهد ازین .داشته باشد

وارد فضهای  ،ریاای از بالا به پایین خردگهراهای مدل

 اقتصادی و سهازکارهای–اجتماعی و روابط اجتماعی 

عهدالتی را از درون شههر بی و رفع شدسیاسی  ۀدیپیچ

 .مردگ شهر جستجو کردبا و 
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