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چکیده
دستیاب ی به توسعه ،مستلزم برقرار ی تعادل در درون شهر می باشد که در قالب عدالت
فضایی در شهر بروز م یکند  .برقراری عدالت اجتماع ی و به تبع آن عددالت فضدایی
راه حل بسیاری از نارسایی ها و ناهنجاریها در شهر است .در ای ن فرایند اسکان غیر -
رسم ی و نابرابری فضایی کانون ب ی ثباتی و تعارض محسوب م ی شدوند و بده واسد ة
فرای ندهای مشابه به ی کدیگر مرتبط مد یگردندد  .هدد

ایدن ملالده  ،بررسدی عوامدل

ساختاری موثر برشاخص های عدالت فضایی سدکونتگاه هدای غیررسدمی من لدة دو
تهران است که با استفاده از روش های تحلیل عاملی ،آمار فضایی در محدیط ، GIS
به ملایسة ت بیلی نابرابری فضایی محلات غیررسمی و تحلیل شاخص های اجتماعی،
اقتصادی و رفاهی -کالبدی این محلات پرداخته است .نتایج نشان می دهد که محلات
من لة دو شهر تهران  ،به لحاظ برخ ورداری از شاخص های مورد بررسی در وضعیت
مناسبی قرار ندارند .محلات شهرک غرب و پونک در بهترین وضعیت برخورداری و
___________________________
تاریخ تصویب4133/30/39 :
تاریخ دریافت4911/41/41 :
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محلات اسلام آباد و فرحزاد در بدترین وضعیت برخوردری از شداخص هدای م در ح
شده ،قرار دارند .در مجاورت محلات کم برخورداری مانند اسلام آبداد و فدرح زاد ،در
مح لات برخوردار منافع عده ای محدود و مرفه شکل گرفتده ،انگداره ای کده نشدانگر
مهندسی نسبتاً دقیق ،علم ،فن و معماری و  ...می باشد (تولید فضای برآمده از رفاه) .
در ملابل  ،فضایی که تنها براساس رفع نیاز سادۀ تودۀ فلیر شکل می گیرد و هدر روز
در یک سیر قهلرایی رو به زوال است (تولید فضدای برآمدده از فلدر)  ،بده ندابرابری
هرچه بیشتر محلة اسلام آباد و فرحزاد و حتی کوهسار با محلات هم جوارشان دامدن
می زند  .این مهم  ،نمایانگر این است که در محلات برخوردار همبودگی پول ،سرمایه،
قدرت ،رانت و ...بر فضا غالب شده و موجب شکل گیری فضای نابرابر در کل من له
و پهنه های هم جوار در ساختار فضایی من لة دو می شود.
کلیدواژهها :اسکان غیررسمی ،نابرابری فضایی ،تولیدد فضدا ،بدورووازی مسدتغلات،
من لة دو .
 .1مقدمه

روند شهری شدن جوامع به سرعت رو به افزایش گذاشته و شهرنشدینی از مشخصدههدای
بارز عصر حاضر است« .تا سال  1303میلادی ،از هدر ده نفدر ،هفدت نفدر در شدهرها زنددگی
خواهند کرد .با این اوصا

سیاستهدا ،برنامدهها و طدرحهدای نامناسدب ،بده توزیدع فضدایی

نام لوب مردم و فعالیتهای آنها منجر شده و در نتیجه گسترش محلههای فلیرنشین ،تدراکم
نامناسب ،دسترسی ضعیف به خدمات پایهای ،تخریدب محیطزیسدت و ندابرابری اجتمداعی و
تبعیض را در پی خواهد داشت .شهرها بهخصوص در ممالک کمتر توسعهیافته به واس ة رشد
شتابزده با چالشهای گوناگونی روبهرو هسدتند .پیامددهایی از قبیدل ناکدافی بدودن مسدکن
مناسب ،روند رو به گسترش اسکان غیررسمی ،4فلرشدهری 1و ندابرابری فضدایی( 9برآمدده از
ناهمگونی توسعة کالبدی د فضایی با توزیع منابع ،خددمات و تسدهیلات و )...در سد

شدهر

1. Informal settlement
2. Urban poverty
3. Spatial inequality
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تحلیل نابرابری فضایی سکونتگاههای رسمی و غیررسمی ..

110

ازجمله چالشهای پیش رو و حال حاضر شهرها است» (هبیتت ،1340 ، 4ص  .)93از آنجا که
جهتگیری اساسی م العات جغرافیایی تعیین اختلا

در محتوای فضایی س

زمین و تحلیل

روابط فضایی در درون همان عالم است (جنسن ،4933 ،ص )41 .و فضا در همه جای اندیشة
مدرن هست ،جامهای است بر تن نظریه (کرنگ و ثریفت ،4911 ،ص .)43 .بر همدین اسداس،
«مفاهیم فضایی عدالت اجتماعی برای تعدادی از سدازمانهای فعدال و جندبشهدای اجتمداعی
شهری به صورت دغدغهای مشترک درآمده است» (جودی گل لر ،زمانیان ،فتحی ،4911 ،ص.
 .)431مسئلة عدالت از پیشینهای تاریخی و مناقشهبرانگیز در تمدام اندیشده و مدذاهب از ادوار

دور تا به کنون برخوردار است ،اما از دهة هفتاد میلادی با آثدار جدان رالدز 1عددالت بده مثابدة
انصا  ،9دیویدهاروی 1عدالت اجتماعی و شهر ،0هانری لُه فِدور 3حق به شهر 3پای بده عرصدة
برنامهریزی شهری میگذارد« .به سخن داداشپور مفهوم عدالت فضایی ،1انتلادی از طدرد ،بده
حاشیه راندن ،تسلط و سرکوب سیستماتیک است» (دادشپور ،علیدزاده ،رسدتمی ،4911 ،ص.
 .)4در واقع ،نابرابری فضایی ،تجلدی مکدانی ندابرابریهدای اقتصدادی و اجتمداعی محسدوب
میشود .در این میان ،دانشوران امور شهری رادیکال از جمله له فور ،هاروی ،مانوئدل کاسدتلز

1

در نظریههای شهری خود به نلد قدرت ،نابرابری ،بیعدالتی و فرصدتجویی در شدهرها مدی-
پردازند .بر همین سیاق ،اگر بنا باشد در جامعهای متکثر عادلانده زنددگی کندیم بایدد ندابرابری
فضایی سکونتگاهها را به حداقل برسانیم« .بنابراین مهمتدرین رسدالت برنامدهریدزان و مددیران
شهری در این زمینه تلاش برای دستیابی به آرمان «فرصتهای برابدر» در دسترسدی گروههدای
مختلف جامعة شهری به خدمات شهری و از بین بردن تضاد در تأمین فرصتهدای آموزشدی،
بهداشتی ،خدماتی و مانند آن است» (حاتمی نژاد ،فرهدودی ،محمددپور ،4913،ص« .)31 .بدا
وجود پیشرفتهای صورت گرفته تا سال  ،1341تعداد افرادی که در سکونتگاههای غیررسمی
1. Habitat
2. Rawls
3. Justice As Fairness
4. David W. Harvey
5. Social Justice & The City
6. Henri Lefebvre
7. Le droit à la ville
8. Spatial justice
9. Manuel Castells
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زندگی میکنند از 303میلیون در سال  4113به یک میلیارد در جهان رسدیده و پیشبیندی مدی-
شود تا سال 1303سه برابر شود» (هبیتت ،1343 ، ،ص .)01 .درحالیکه م العات انجدام شدده
در کشورهای در حال توسعه ،حاکی از گستردگی روزافزون این پدیدده اسدت« .بدهطوری کده
صدها میلیون نفر از مردم جهدان ،بدهویژه در کشدورهای در حدال توسدعه ،در سدکونتگاههای
غیررسمی در شرایط بدد اقتصدادی ،اجتمداعی و زیسدتمحی ی زنددگی میکنندد» (زیداری و
نوذری ،4911 ،ص .)14 .پدیدۀ سکونتگاه غیررسمی و مسدکن کمدرآمددها بدهعنوان یکدی از
مهمترین مسائل و مشکلات جامعة شهری ایران بهخصوص شدهرهای بدزر  ،ازجملده تهدران
رخنمایی میکند .اهم این موضوعات که شرح آن رفت ،با نگاهی بده سرنوشدت ایدن اسدناد و
طرحهای شهری و من لهای از چند دهه پیش که حاکی از نداتوانی ایدن طدرحهدا و برنامدههدا
است ،منجر به گسترش اسکان غیررسمی ،عدم تعادل فضایی در کانونهای جمعیتی ،گسسدت
فضایی ،ناپایداری شهری و تحمیل هزینههای مضاعف به دولدت و ملدت در ابعداد اجتمداعی،
اقتصادی ،کالبدی و زیستمحی ی شده است که اهمیت و ضرورت پرداختن به مسئلة اسدکان
غیررسمی و تعادل فضایی در شهر را بیش از پیش آشکار میسازد .هرچندد کلدانشدهر تهدران
مرکز بهترین و متنوعترین خدمات برای شهروندانش است ،لکن محی ی مناسب جهت شکل-
گیری انواع آسیبها و مسائل شهری نیز میباشد .در حال حاضر نیز یکی از مهمتدرین مسدائل
آن که نیازمند توجه فراوان است ،پیدایش و رشد گستردۀ پدیده اسدکان غیررسدمی اسدت کده
معلول عوامل گوناگون مانند مهاجرتهای مداوم داخلی از روسدتاها و شدهرهای کوچدک بده
پایتخت ،تحریمها ،جنگ و  ...میباشد.
بررسی آمار و اطلاعات مربوط به رشد محدودۀ اسلامآباد و فدرحزاد از آغداز شدکلگیدری،
تمام ویژگیهای مربوط به چگونگی تولید یک سکونتگاه غیررسمی را نمایان میکند ،ولدی در
عمل چندان توجهی به این مسئله نشده است بهطوری که امروزه نه تنها ساکنان اسلامآباد بلکده
سایر محلات اطرا

آن نظیر سعادتآباد و شهرک مسکونی آتیساز و  ...نیز با مشکلات ناشدی

از وجود چنین سکونتگاههایی روبهرو هستند .مشکلاتی که شاید بر اثر عدم توجه و رسدیدگی
برخی مسئولان چه در مرحلة تشکیل شدن این سکونتگاه و چه در روندد رشدد آن بده وجدود
آمده است .وجود معضلات و مشکلات عدیدۀ اجتماعی ،اقتصادی ،کالبددی ،ایمندی ،امنیتدی و
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بهخصوص نابرابریهای فضایی ،بازتولید فلر و فلدان عدالت فضایی و اجتماعی ،بهطوری کده
هر لحظه میتواند منجر به بروز بحران در شهر شود ،ضدرورت و اهمیدت ایدن مهدم را بدرای
برنامهریزان شهری و جامعة علمی و نهاد برنامهریزی کشور مشخص میکند .این تحلیق نیز بدا
تأکید بر عدالت فضایی به دنبال پاسخ به این سؤال است که وضعیت عدالت فضایی در سد
محلات من لة دو شهر تهران و بالاخص سکونتگاههای غیررسمی آن چگونه است.
 .2پیشینۀ تحقیق

بهطور کلی م العات علمی اندکی برروی عدالتفضدایی و بررسدی آن در سدکونتگاههدای
غیررسمی صورت گرفته است و م العات صدورتگرفتده نیدز بیشدتر بدر یدک ندوع واحدد از
تسهیلات متمرکز شدهاند .در جدول زیر م العات صدورتگرفتده در زمیندة عددالت فضدایی و
اسکان غیررسمی از منابع خارجی و داخلی اشاره شده است.
جدول  -1پیشینۀ تحقیق
مأخذ :م العات نگارندگان4913 ،
نام محقق یا
ابعاد

مؤسسۀ

سال

عنوان

نتیجه

تحقیقاتی

کتاب دن میچل تحت عنوان حق مشخص به شهر
مشخص :عدالت اجتماعی و مبارزه برای فضای عمومی،

عدالت فضایی

به طرح پرسشهای در خصوص ماهیت فضای عمومی و

Mitchell

2003

The Right to
the City: Social
Justice and the
Fight for Public
Space

Soja

2012

The City and
Spatial Justice

چگونگی استفاده از آن و همچنین پرداخته و با ترکیب
تجزیهوتحلیل تاریخی و جغرافیایی در این کتاب به
بررسی راب ة حیاتی بین مبارزات بر سر فضا یعمومی و
جنبشهای عدالت اجتماعی در ایالاتمتحده میپردازد.
میچل با تحلیلهای خود به این نتیجه میرسد که حق
مشخص به شهر مشخص برای گروههای بیخانمان و به
حاشیه رانده شده به اهمیت ضرورت حق حیات است.
این ملاله تحت عنوان «شهر و عدالت فضایی» ،به بررسی
مفهوم عدالت و نسبت آن با شهر میپردازد و تلاش دارد
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تحقیقاتی

به چند سؤال اساسی در این خصوص جواب دهد .از
جمله  :منظور از عدالت فضایی در شهر چیست؟ چرا
عدالت فضایی و چرا اکنون؟
این پژوهش نشان میدهد که چگونه مفهوم عدالت
& Setiano
Gamal

2021

Spatial justice
in the
distribution of
public services

فضایی منتج از مفهوم عدالت اجتماعی است .این م العه
همچنین راب ة بین ساختار اجتماعی -فضایی در توزیع
ناعادلانة خدمات عمومی مانند شرایط زندگی اولیة
مناسب ،فضاهای عمومی و زیرساختها را مورد بحث
قرار داده است.
رساله ضمن پرداخت عام به موضوع شهر اسلامی و
تصویرسازی نسبتاً روشن نسبت به چیستی چنین شهری،
به تدوین مبانی نظری شهر اسلامی در زمینة عدالت
فضایی و استخراج اصول و معیارهای آن پرداخته است که

عمران زاده،
بهزاد

4911

تیین عدالت فضایی

نتایج به دست آمده حاکی از توان عظیم منابع اسلامی در

در شهر آرمانی اسلام

زمینة نظریهپردازی علمی در حوزههای موضوعی متکی به

( م العة موردی:

مبانی معرفتشناختی میباشد .از نتایج قابل توجه رساله،

کلانشهر تهران)

دستیابی به مدل نظریهای کلان با عناوین«مدل بنیادین
عدالت اجتماعی_ فضایی» و « مدل استراتژیک پیادهسازی
عدالت اجتماعی و فضایی» و همچنین ارائة مدل کمی
«شاخص عدالت فضایی( )SJدر زمینة سنجش میزان
عدالت فضای در س وح شهری و من لهای میباشد.
یافتههای پژوهش آنها حاکی از آن است که در سند

تحلیل گفتمان
رفیعیان و
همکاران

عدالت فضایی در
4911

سند سیساتگذاری
مدیریت شهری
تهران

سیاستگذاری مدیریت شهری تهران به معیارهای نفی
حاشیهای شدن ،همه شمولی ،برابری فرصتها و
مشارکت توجه بیشتری نشان داده است .همچنین نتایج
پژوهش آنها نشان داد که در این سند ،برخی زمینهها و
ابعاد عدالت فضایی مورد توجه قرار گرفته است و می-
توان آن را وجود نسبی عدالت حالت فضایی در مدیریت
شهری تعبیر کرد.
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نتایج م العة آنها نشان داد که بین مؤلفههای عدالت
علیلی و
همکاران

4133

تحلیل شاخصهای

فضایی و رضایتمندی شهروندان ساکن در ساختمانهای

عدالت فضایی در

بلندمرتبه راب ة معناداری وجود دارد .همچنین ،نتایج آنها

ساختمانهای

نشان داد که دسترسی نامناسب ساکنان ساختمانهای

بلندمرتبه گرگان

بلندمرتبه و کاهش کیفیت خدمات ،س

رضایتمندی

آنها را کاهش داده است.
در ملاله «رویکرد متفاوت به سکونتگاهها غیررسمی با
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استفاده طیف ،بافت ،وئومورفولووی ،راه و معیارهای
دسترسی» با تجزیهوتحلیل شکل (فرم) ،وئومورفولووی
زمین ،بافت ،شبکههای جاده با بررسیهای میدانی و
استفاده از عکسهای هوایی با استفاده از بیست و چهار
متغیر محی ی پرداخته که در نهایت با تجزیه و تجلیل
مغیرها هفت متغیر اصلی در تشخیص و گونهشناسی
سکونتگاه غیررسمی در شناسایی اسکان غیررسمی
گواتمالا در کشورهای آمریکای لاتین و دیگر کشورهای
کمتر توسعهیافته دست پیدا میکند.

اسکان غیررسمی

نتایج پژوهش آنها نشان میدهد که همة ساکنان من لة
مورد بررسی از پرووۀ توانمندسازی حمایت کرده و
هزینههای خدمات مرتبط با زیرساختها و خدمات ارائه-
شده توسط پرووه را میپردازند .همچنین نتایج آنها نشان
داد که تصمیم برای زندگی در یک خانة موقت تحت تأثیر
عواملی مانند مالکیت خانه و زمین ،فراوانی جرم در
من له ،اندازۀ خانوار ،شغل ،دسترسی به توالت و تعداد
سالهای زندگی در سکونتگاه غیررسمی بوده و محدود
کردن ظهور سکونتگاههای غیررسمی جدید نیازمند ایجاد
یک مکانیسم مؤثر میباشد
نتایج آنها نشان داد که مالکیت زمین بر فضاهای باز،
جنسیت و سن تأثیر بسزایی بر روابط و تعامل اجتماعی
افراد دارد .همچنین نتایج آنها نشان میدهد که علیرغم
اینکه مورفولووی غیررسمی مناطق مورد م العه تصادفی،
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برنامهریزی نشده و آشفته است ،اغلب یک من ق اساسی
برای برآوردن نیازهای ساکنان وجود دارد.
ارزیابی و نلدی بر
طرح ساماندهی و
توانمندسازی
زالی و
همکاران

4911

سکونتگاههای
غیررسمی شیراز؛
م العة موردی محلة
مهدی آباد(کتسِ
بس)

نجفیکانی و
همکاران

4911

با تأکید بر مفاهیم و اصول توانمندسازی به بررسی میزان
موفلیت طرح ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاههای
غیررسمی شهر شیراز  ،رأی به عدم موفلیت آن میدهد.
نتیجة پژوهش حاکی از آن است که طرح توانمندسازی
محله در مسیر دستیابی به اهدا

خود تا به حال موفق

نبوده و مهمترین علل آن وجود نگرش آمرانه در مراحل
تهیه ،تصویب و اجرای طرح است که ناقض مهمترین
اصول توانمندسازی یعنی مشارکت محوری و نهادسازی
و آگاهسازی است.

تحلیلی بر تنگناها و

این پژوهش ضمن بررسی چالشهای توسعه در من لة

راهبردهای توسعة

مورد م العه ،راهبردهای کلیدی را در راستای مساکن

کالبدی و فیزیکی

غیررسمی ارائه نموده است .نتایج پژوهش انها نشان داد

سکونتگاههای

که عدم توسعة نواحی پیرامون شهر بابل ناشی از پایین

غیررسمی(محلههای

بودن درآمد حاشیهنشینان ،وجود بافتهای آشفته که به

حاشیهای و پیرامونی

تدریج شکل گرفته و یا روستاهای الحاقی به شهر و هزینه

بابل)

بودن عمران و آبادانی مناطق حاشیهنشین میباشد.
نتایج پژوهش آنها نشان داد که از مجموع  13عامل مورد

ایمانپور
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تحلیل سناریوهای

بررسی ،شش عامل رشد جمعیت ،تداوم مهاجرت به

اسکان غیررسمی در

شهرها ،دسترسی به مراکز مهم ،وجود مزیتهای محله

شهرهای شمال شرق

برای مهاجرین کمدآرمد از قبیل ارزان بودن زمین ،وجود

ایران (مورد م العه:

جادۀ اصلی ،بیکاری و ضعف مدیریت شهری بهعنوان

شهر بجنورد)

پیشرانهای کلیدی تأثیرگذار بر اسکان غیررسمی شهر
بجنورد شناسایی شدند

تحلیل نابرابری فضایی سکونتگاههای رسمی و غیررسمی ..

سال نوزدهم
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 .0روش تحقیق

تحلیق ،رویکرد حداکم بدر فضدای تحلیدق توصدیفی-

با توجه به ماهیت موضوع و اهدا

تحلیلی است .علاوه بر این با توجه به اینکه از روشهای کتابخانهای نیز در این تحلیق استفاده
میشود ،میتوان آن را جزء تحلیلات اسنادی نیدز محسدوب داشدت .جامعدة آمداری تحلیدق،
محلات من لة دو شهر تهران است .بدین منظور ،در این پژوهش ابتددا دادههدای مدورد نیداز از
طریق مراکز ،سازمانهای مربوطه و همچنین مشاهدات و م العات میدانی جمعآوری گردیدده
است .در بخش تحلیلی پژوهش ،ابتدا با توجه به ذکر ابعاد و شاخصهای مربوط به هر بعدد و
همچنین روشهای استخراج شاخصها و مدلهای مورداستفاده ،نتایج وزندهی ،رتبهبنددی در
من لة مورد م العه و محدودههای هد

و همچنین تحلیل نتایج رتبهبندی بدا اسدتفاده از آمدار

فضایی ارائه خواهد شد .بدرای وزندهدی بده شداخصها از روش تحلیدل عداملی در نرمافدزار
 SPSSاستفاده شده است ،در ادامه با در نظر گدرفتن شداخصهدای متعددد در ابعداد مختلدف
اجتماعی ،اقتصادی و رفاهی/کالبدی به صدورت یکاارچده بده رتبدهبنددی محلدات بده لحداظ
شاخصهای اجتماعی ،اقتصادی و کالبدی  -رفاهی پرداخته شده است .بدینگونه کده متناسدب
با اهدا

ملاله ،ابتدا ابعاد مورد بررسی و شاخصهای مؤثر بر نابرابری فضایی مشدخص مدی-

گردد ،در ادامه برای ابعاد مختلف ،معیارها ،زیر معیارها و شاخصهای قابدل سدنجش اقتبداس
میشود.
جدول  -2شاخصهای مورد استفاده در پژوهش
مأخذ :م العات نگارندگان4913 ،
اجتماعی

اقتصادی

بعد خانوار و تراکم جمعیت در محلات

اشتغال و بیکاری

سهم شاغلان برحسب گروههای اصلی
شغلی
میزان سواد
سهم جمعیت باسواد هر محله از میزان
تحصیلات عالی

زیربنای واحد مسکونی
مالکیت  /اجارهنشینی
کیفیت مسکن

کالبدی

درصد واحدهای مسکونی برخوردار از کلیة
امکانات آب لولهکشی ،برق ،گاز ،تلفن و . ...
درصد خانوارهای برخوردار از رایانه
درصد خانوارهای برخوردار از تلفن ثابت در
محله
درصد مالکیت خودرو در محلات
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اجتماعی

اقتصادی

کالبدی

میزان مهاجرپذیری

جمعیت فعال

میزان دسترسی محله به خدمات آموزشی

درصد جمعیت بومی در هر محله

مشارکت اقتصادی مردان

میزان دسترسی محله به خدمات بهداشتی

تعداد اتاق در اختیار خانوار

مشارکت اقتصادی زنان

میزان دسترسی محله به فضاهای ورزشی

درصد خانوارهای دارای معلول

--------

میزان دسترسی محله به فضاهای فرهنگی
میزان دسترسی محله به حملونلل عمومی
میزان دسترسی محله به فضاهای سبز

 .1 .0منطقۀ مورد مطالعه

من لة مورد م العة این پژوهش ،محلات مناطق دو شهر تهران میباشدد .در ایدن پدژوهش،
نابرابری فضایی شهری در س

بلوکهای آماری در محلدات ایدن من لدة شدهر تهدران مدورد

ارزیابی قرار گرفته است .دلیل انتخاب این من له ،تفاوتهدای محی دی و اقتصدادی اجتمداعی
موجود در محلات و همچنین مجاورت و گسترش این مناطق در بخشهای شمالی و مرکدزی
و همچنین اختلا های اجتماعی-اقتصادی محسوس در برخی محلات آن میباشد .من لدة دو
شهر تهران از شمال به محدودۀ قانونی شهر (تراز  4133متر) ،از جندوب بده خیابدان آزادی ،از
شرق به بزرگراه چمران و مسیل درکه و از به بزرگراه محمدعلی جناح ،بلوار اشرفی اصدفهانی
و مسیل فرحزاد محدود میگردد .براساس آمار شهرداری منظلة دو در سدال  ،4910جمعیدت
من لة دو بالغ بر  313914نفر میباشد( .گزارش نهائی طرح جامع تهران ،4910 ،ص .)11 .بدر
اساس آخرین تلسیمات ( ،)4910این من له دارای  1ناحیه و  14محله میباشد .در ایدن میدان
از مجموع محلات مدورد پدژوهش ،دو محلدة اسدلامآبداد و فدرحزاد محلدات کدمبرخدوردار و
آسیبپذیر من له محسوب میشوند و تحت برچسب اسکان غیررسدمی در نظدام برنامدهریزی
شهری شهر تهران شناخته میشوند .لاجرم با توجه به گستردگی محلدات و ندواحی من لده بده
معرفی این دو محله ،یعنی فرحزاد و اسلامآباد که هد
است.

تحلیق محسوب میشوند ،اکتفدا کدرده

سال نوزدهم
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شکل  -1موقعیت محدودۀ مورد مطالعه
مأخذ :نگارندگان4913 ،

 .4مبانی نظری
 .1 .4اسکان غیررسمی و عدالت فضایی

عدالت اجتماعی مفهومی مدرن است که به تحلق فرصتها و زندگی و شانس برابر اشداره
میکند .در حلوق بشر از عدالت اجتماعی بهعنوان رقابدت یداد مدیکنندد (احددنژاد و نجفدی،
 ،4910ص .)93 .پانتام 4،عدالت اجتماعی را برابری تعهدات و مسئولیتهدای مددنی در میدان
جامعه و برابری گستردگی مشکلات در میان گروههای مختلف جامعه تعریف میکند (داداش-
پور و رستمی ،4913 ،ص .)3 .در جهت رسدیدن تمدامی سداکنان شدهرها بده نیازهایشدان بده
صورت یکسان ،مبحث عدالت اجتماعی در فضای شهری به وجود میآید که بیتوجهی به آن
تبعات بسیار ناگواری ،همچون حاشیهنشینی و تراکم بیش از حد یک من له ،توسعة یکجانبدة
1. Pantam
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شهرها ،خالیشدن برخی از محدودههای شهری ،بورس بازی زمدین و دههدا مسدئله و مشدکل
دیگر را در پی خواهد داشت (خوشروی ،4910 ،ص .)41 .یکی از مهمترین وجوهی که هدر
برنامة توسعة شهری باید به آن باردازد ملوله عدالت است؛ زیرا نظریههای برنامهریدزی اساسداً
مشروعیت فرآیندهای برنامهریزی شهری را به موضوع ارتلای عدالت مع و

کدردهاندد ،مثلداً

فینشتاین در م العة «نظریههای برنامهریزی و شهر» برنامهریزی را خلق آگاهاندة شدهر عادلانده
میداند (فاینشتاین ،1330 ،4ص  .)414عدالت در شدهر بایدد بده دنبدال تخصدیص مناسدب و
متناسب امکانات و خدمات ،استفاده از توانهای باللوه و بالفعل ،از بین بردن شکا

بین فلیدر

و غنی و جلوگیری از بهوجودآمدن زاغههای فلر در شهر باشد؛ در نتیجه هر گونه برنامهریدزی
شهری مبتنی بر عدالت اجتماعی در شهر باید بتواند هدم در توزیدع نیازهدا ،مندافع عمدومی و
استحلاق و هم در تخصدیص آنهدا مدؤثر باشدد (هداروی ،4931 ،ص .)413 .در ایدن راسدتا،
کاربریها و خدمات شهری از جمله عوامل مفیدند که با پاسخگویی به نیاز جمعیتدی ،افدزایش
منفعت عمومی و با توجه به استحلاق و شایستگی افراد ،میتوانند با برقراری عادلانهتدر ،ابعداد
عدالت فضایی ،عدالت اجتماعی و عدالت اقتصادی را برقرار نمایند؛ بنابراین بدر هدم خدوردن
توازن جمعیتی که مهمترین ریشههای آن ،مهاجرتهای درون شهری و برون شدهری و تدراکم
بیش از حد کاربریها در مناطق خاص هستند ،میتوانند فضاهای شهری را فضاهایی متنداقض
با عدالت از ابعاد اقتصادی و اجتماعی نمایند (یغفوری و کاشفی دوست ،4910 ،ص.)41 .
یکی از مهمترین عواملی که باید در جهت اجرای عدالت اجتماعی-فضایی در برنامهریدزی
برای شهرها رعایت کرد ،توزیع مناسب خدمات شهری و اسدتفادۀ صدحی از فضداهاسدت .در
این خصوص ،کاربریها و خدمات شهری از عواملی هستند که با ارضدای نیازهدای جمعیتدی،
افزایش منافع عمومی و توجه به استحلاق و لیاقت افراد میتوانند با برقراری عادلانهتر ،عددالت
اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و فضایی را در بن مناطق شهری برقرار نمایندد (مبدارکی،4911 ،
ص .)444 .در ملابل ،عدم توزیع مناسب خدمات عمدومی و عددم تحلدق اهددا

طدرحهدای

شهری که از عوامل تأثیرگذار در نابرابری نواحی شهری هستند ،نه تنها میتوانند در برهم زدن
تعادل و توازن جمعیتی در شهرها بینجامد ،بلکه دسترسدی بده امکاندات و خددمات را نیدز بدا
1. Fainstin

سال نوزدهم
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شهر شکل میدهندد (وارثدی ،زنگدیآبدادی،

یغفوری ،4913 ،ص.)410 .
تاکنون ارزیابیهای متعددی از سوی دیدگاههای مختلف در مورد عددالت صدورت گرفتده
است .باری و ماتراورز تئوریهای عدالت را به چهار دسته تلسیم میکنند:
الف-دیدگاه سنتگرا :دیدگاهی است که در آن عدالت با بررسدی آدابورسدوم ،نهادهدا،
سنتها و سیستمهای قانونی مشخص میشود .در چنین مفهدومی ممکدن اسدت برخدی امدور
ناعادلانه تنها به این سبب که توسط جامعه پذیرفته شده و سنت آن را تأییدد مدیکندد پذیرفتده
شوند.
ب-دیدگاه غایتگرایانه :در تئوریهای غایتگرایانه ،عادلانه بودن مناسبات اجتمداعی بدا
ارجاع به برخی امور م لوب سنجیده میشود .دیدگاه سودمندگرایی ،تئوری حلوق طبیعدی یدا
فلسفة آکوتیناس از جمله تئوریهای غایت گرایانه هستند .در این تئوریهدا امدور عادلانده بده
دنبال توجیه یک امر م لوب ایجاد میشوند؛ بنابراین توجیه عددالت بده مسدائل غیراجتمداعی
بستگی دارد .انتلاد اساسی نسبت به این دیدگاه این است کده آنهدا یدک منبدع خدارجی مثدل
منفعت ،حق طبیعی یا اقتدار را بهعنوان هستة اصلی خود انتخاب کردهاند و توجیه عددالت در
آنها به تصور ایجاد یک خیر نهایی بستگی دارد .منتلددان معتلدندد جوامدع کثرتگدرا ،نتیجده
گرفتهاند که عدالت از تصور خیری که مورد پذیرش همگان نیست کار سختی است.
ج-عدالت بهعنوان منافع متقابل :نوع سوم و چهارم تئوری عدالت در پدذیرش ایدن ایددۀ
لیبرالیسم سهیم هستند که تصورات موجود از زنددگی خدوب در یدک جامعدة عادلانده متندوع
است .این مکاتب پس از انتشار کتاب جان رالز در سدال  4134بدا ندام تئدوری عددالت ،احیدا
شدند .رالز به سنت قرارداد اجتماعی بازگشت که در آن عدالت نتیجة منافع متلابدل اسدت .بدر
این اساس ،زمانی که فرد منافع خود را پیگیری کند ،در نهایت به سود همة جامعه است.
د-عدالت برابری طلب :براساس عدالت برابری طلب ،باید با مردم بدهطور برابدر برخدورد
کرد .تئوری عدالت رالز میتواند بهعنوان یک تئوری برابری طلب م رح باشد ،اما دارای نتدایج
متفاوتی با تئوری رابرت نوزیک است .اگرچه هر چهار مکتدب عددالت اجتمداعی هندوز هدم
طرفدارانی دارند ،اما تنها تئوریهای لیبرال برابری لدب بدا رهیافدت عددالت راب دة مسدتلیمی
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دارند .البته در میان این تئوریها نیز تفاوتهایی وجود دارد و تنها ویژگی مشترک آنها تمرکز
قابل توجه (و نه ضرورتاً م لق) آنها بر خواست افراد بدرای تعیدین طدرح زندگیشدان اسدت
(صالحی امیری ،4913، ،ص 13 .نلل از تابعی ،4911 ،ص.)03 .
 .5یافتههای پژوهش

در پژوهش حاضر ،ابتدا مؤلفههای تأثیرگذار بر ندابرابری فضدایی شداخصها در سده بعدد
اجتماعی ،اقتصادی و کالبددی/رفاهی م العده شدد کده عوامدل و معیارهدای دخیدل در مسدئلة
پژوهش از طریق م العات کتابخانهای ،مرور منابع و مصاحبه با خبرگان شناسایی و جمعآوری
گردید.
جدول  -0شاخصها و زیر شاخصهای ابعاد اجتماعی
مأخذ :نگارندگان4913 ،
مؤلفه

ترکیب
اجتماعی

اجتماعی()S

()S1

سواد
()S2

شاخص

کد

زیر شاخص

بعد خانوار و تراکم جمعیت در

C1

میانگین بعد خانوار در محلات

محلات

C2

تراکم جمعیت در محلات

سهم شاغلان برحسب گروههای

C3

اصلی شغلی

میزان سواد
سهم جمعیت باسواد هر محله از
میزان تحصیلات عالی

ثبات
اجتماعی
()S3
مسکن
()S4
سلامت()S5

درصد شاغلان مشاغل عالی رتبه /متخصص/
تکنسین به کل شاغلین

C4

درصد کارگران نسبت به کل شاغلان

C5

نرخ بیسوادی زنان

C6

نرخ بیسوادی مردان

C7

درصد بیسوادان کل

C8

میزان مهاجرپذیری

C9

درصد جمعیت بومی در هر محله

C10

تعداد اتاق در اختیار خانوار

C11

درصد خانوارهای دارای معلول

C12

سهم تحصیلات عالی به کل تحصیلات در
محله
جمعیت مهاجران در هر  4333نفر
درصد افرادی که محل تولد آنها همین شهر
است.
درصد خانوارهایی که یک اتاق در اختیار
دارند.
درصد خانوارهای دارای معلول
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جدول  -4شاخصها و زیر شاخصهای ابعاد اقتصادی
مأخذ :نگارندگان4913 ،

دستۀ اصلی

دستۀ فرعی

شغل

رفاه

اقتصادی()E

()E2

شاخص

اشتغال و بیکاری

زیربنای واحد
مسکونی

کیفیت مسکن
جمعیت فعال
مشارکت اقتصادی
مردان
مشارکت اقتصادی
زنان

C14

نرخ اشتغال زنان

C15

نرخ اشتغال مردان

C16

نرخ بیکاری

C17

C19

اجارهنشینی

اقتصادی()E3

C13

نرخ اشتغال کل

C18

مالکیت/

وابستگی

کد

زیر شاخص

درصد واحدهای مسکونی با زیربنای  03مترمربع و
کمتر
درصد واحدهای مسکونی با زیربنای بیش از 133
مترمربع
درصد مالکیت واحد مسکونی به کل واحدهای
مسکونی

C20

اجارهنشینی

C21

درصد مسکن بادوام

C22

جمعیت فعال

C23

درصد جمعیت فعال مرد

C24

درصد جمعیت فعال زن

C25

C26

جمعیت مردان فعال بالفعل /جمعیت مردان  43سال به
بالا 433 
جمعیت زنان فعال بالفعل /جمعیت زنان  43سال به بالا
433 

جدول  -5شاخصهای ابعاد کالبدی /رفاهی
مأخذ :نگارندگان4913 ،

کالبدی  /رفاهی ّ()F

دستۀ اصلی

دستۀ فرعی

شاخص

درصد واحدهای مسکونی برخوردار از کلیة امکانات آب لولهکشی ،برق ،گاز،
زیرساخت-
ها

تلفن و . ...

کد

C27

درصد خانوارهای برخوردار از رایانه

C28

درصد خانوارهای برخوردار از تلفن ثابت در محله

C29

درصد مالکیت خودرو در محلات

C30
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دستۀ اصلی

دستۀ فرعی

دسترسی
به خدمات
شهری

شمارۀ سی و ششم

شاخص

کد

میزان دسترسی محله به خدمات آموزشی

C31

میزان دسترسی محله به خدمات بهداشتی

C32

میزان دسترسی محله به فضاهای ورزشی

C33

میزان دسترسی محله به فضاهای فرهنگی

C34

میزان دسترسی محله به حملونلل عمومی

C35

میزان دسترسی محله به فضاهای سبز

C36

برای وزندهی به شاخصها ،از روش تحلیل عاملی و نرمافزار  SPSSاسدتفاده شدد .بدرای
تعیین ماهیت و ساختار دادهها از ضریب  KMO4استفاده شد کده میدزان  KMOبالداتر از 3.1
میباشد.
جدول  -6نتایج آزمون KMO
مأخذ :نگارندگان4913 ،

جدول  -7آمار توصیفی دادهها
مأخذ :نگارندگان4913 ،
کد متغیر

میانگین

انحراف معیار

کد متغیر

میانگین

انحراف معیار

C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11
C12
C13
C14

3.156366
150.805277
22.559744
4.683381
3.806165
2.787272
4.043418
3.199704
664.407834
67.845764
3.287879E5
16.334917
80.395979
73.516360

.2388453
52.0520065
10.9249759
4.7340041
2.1940197
2.7157946
3.6469511
1.2267261
543.3191823
14.5575545
1.8003915E6
30.2736338
5.9451475
17.0889116

C19
C20
C21
C22
C23
C24
C25
C26
C27
C28
C29
C30
C31
C32

43.145169
42.472907
84.805081
6385.00
4363.87
1639.958750
47.405267
33.067377
95.775529
74.833890
91.691941
1403.686919
10.43
3.604867E4

10.2359348
18.4903339
18.2201430
3794.184
2765.886
1.2948697E3
12.5478497
30.0455001
9.1432895
12.5942224
9.5548602
7.3509173E3
8.724
4.1023871E4

1. Kaiser Meyer Olkin
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کد متغیر

میانگین

انحراف معیار

کد متغیر

میانگین

انحراف معیار

C15
C16
C17
C18

73.998853
15.059805
7.871881
5117.141624

26.1323427
5.8406805
15.1969409
2.7976509E4

C33
C34
C35
C36

2.00
3.13
15.43
18648.10

2.150
2.374
15.078
15636.893

ساس با استفاده از روش تاپسیس ،رتبهبندی محلات بر اساس میزان نابرابری فضایی تعیین
شد.

شکل  -2نتایج رتبهبندی محلات منطقۀ دو
مأخذ :نگارندگان4913 ،

شکل  -0نتایج رتبهبندی محلات بر اساس شاخصهای اجتماعی
مأخذ :نگارندگان4913 ،

943
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نتایج رتبهبندی برای محلات محدودۀ مورد م العه نشان داد کده محلدات اسدلامآباد (رتبدة
 )11و فرحددزاد (رتبددة  )93نامناسددبترین وضددعیت را در ایددن من لدده از نظددر برخددورداری از
شاخصهای مورد نظر داشتند .این در حالی است که محلة شهرک غرب و محلة پونک بهترین
رتبهها را کسب کردهاند .همچنین وضعیت محلات مختلف در راب ه با شاخصهای سهگانه به
شکل نلشههای سهگانه ارائه شد .از دیگر سو ،راب ة تمامی شاخصها باهم و همچندین میدزان
چولگی آنها ارائه شد .اغلب هیستوگرامهای شاخصها در محلات من لدة دو ،دارای چدولگی
بودند و این نیز گویای آن است که بعضی محلات که تعداد آنها کم است موجب این چولگی
شدهاند .بسیاری از شاخصهای اجتماعی-اقتصادی و کالبدی دارای چولگی هستند که مفهدوم
آن در سادهترین حالت وجود نابرابری فضایی است.

شکل  -4وضعیت محلات در رابطه با شاخصهای خدماتی – رفاهی
مأخذ :نگارندگان4913 ،

سال نوزدهم
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شکل  -5وضعیت محلات در رابطه با شاخصهای اقتصادی
مأخذ :نگارندگان4913 ،

در نهایت با تکیه بر نتایج بهدستآمدده در روش تاپسدیس بدرای محلدات مختلدف ،محلدة
شهرک غرب (با اختلا

نسبتاً کم به سایر محلات) در جایگاه اول و محلة فرحزاد بدا اختلدا

زیاد ( نسبت به سایر محلات) در جایگاه آخر قرار گرفت .در شکل زیر میزان اختلا
میزان امتیاز به دست آمده در روش تاپسیس نشان داده شده است.

شکل  - 6جایگاه محلات با رتبۀ بالا و پایین
مأخذ :نگارندگان4913 ،

برحسب
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بعد از مشخص شدن رتبة محلات با روش تاپسدیس ،محددودههای اسدکان غیررسدمی در
قالب یک دادۀ مکانی واحد ایجاد و میزان نابرابری فضایی این محلدات بده صدورت جداگانده
مورد بررسی قرار گرفت.
جدول  -8رتبهبندی محدودههای هدف و سایر محلات منطقه
مأخذ :نگارندگان4913 ،
نابرابری فضایی

تعداد محلات هدف

بهترین رتبه

بدترین رتبه

میانگین

انحراف معیار امتیازها

1

11

93

11

4.14

نتایج حاکی از آن است که وضعیت نابرابری فضایی محلات هدد  ،میدانگین  11را نشدان
میدهد که نشان از وضعیت نابسامان در محلات هد
آمارههای توصیفی مربوط به محلات هد

است .نمودار جعبدهای در شدکل ()43

را به نمایش میگذارد.

شکل  -7نمودار جعبهای محدودههای هدف
مأخذ :نگارندگان4913 ،
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همچنین ،به شکل گرافیکی و با چندین نلشه وضعیت رتبههای همسایگان محلدات هدد
نشان داده شد .در اطرا

محلة فرحزاد ،سه محلة سرو ،پرواز و پونک به ترتیدب رتبدههای ،3

 44و  1را کسب کردند و در اطرا

محلة اسلامآباد ،سه محلدة شدهرک غدرب ،سدعادتآباد و

مدیریت به ترتیب رتبههای  1 ،4و  11را کسب کردهاند.

شکل  -8مقایسۀ تطبیقی رتبۀ محلۀ فرحزاد با همسایگانش
مأخذ :نگارندگان4913 ،

شکل  -9مقایسۀ تطبیقی رتبۀ محلۀ اسلامآباد با همسایگانش
مأخذ :نگارندگان4913 ،

مجلّة جغرافیا و توسعة ناحیهای
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 .6نتیجهگیری

من لة دو ،در ساختار فضایی شهر تهران و به لحاظ امکانات و منابع ،جدزء منداطق نیمده-
برخوردار محسوب میشود ،اما وجود چندین بافت روستایی همانند طرشت و وجود محلدات
کمبرخوردار همچون کوهسدار و در نهایدت داشدتن دو محلدة فلیدر بدا بافدت آسدیبپدذیر و
سکونتگاههای غیررسمی این من له را از تعادل فضدایی خدارج کدرده و شدکا

عظیمدی بدین

محلات آن مشاهده میشود که اگر چارهجویی نشدود موجدب ازهمگسدیختگی بیشدتر و زوال
شهری میشود .در باب محلههای هد

(فرحزاد و اسلامآباد) و ملایسدة آن بدا سدایر محلدات

همجوار در وادی امر چنین بهنظر میرسد که اجتماعات ساکن در این سدکونتگاههدا در حدال
تضییع حق شهرنشینی دیگر شهروندان با اقدام به ساخت بناهدای غیررسدمی مدیباشدند ،ولدی
آنها ،یعنی باشندگان این فضاهای فلیر در واقع جامعه و سیاست و اقتصاد سیاسی فضدا را بدا
این عمل به چالش میکشدند و یدک مبدارزۀ اجتمداعی خداموش را بده صدورت غیدرارادی و
ناآگاهانه برای تولید فضا که حفظ بلای آنها بدان وابسته است به راه میاندازند و تمام قوانین
رسمی موجود را در ملابل حق ذاتی به مکان که نیاز اساسی آنهاست با اقدام اجتمداعی خدود
در هم میشکنند .نتایج تحلیل نشان میدهد که محلات اسلامآباد (رتبدة  )11و فرحدزاد (رتبدة
 )93نامناسبترین وضعیت را در این من له از نظدر برخدورداری از شداخصهای مدورد نظدر
دارند .همچنین ،محلة شهرک غرب و محلة پونک بهترین رتبهها را کسب کردهاندد .همچندین،
بافت میانی من له به همراه محلات فرحزاد ،اسلامآباد و کوهسار جزء محلات کدمبرخدوردار و
محلات قدیمی و جنوبی این من له همچون طرشت ،الستوم ،شریف ،پل نصدر و همسدایگانش
جزء محلات نیمهبرخوردار من له محسوب میشدوند .در نهایدت ،پوندک ،سدعادتآباد ،دریدا،
شهرک غرب ،شهرک هما و صادقیه جدز محلدات برخدوردار من لدة دو محسدوب مدیشدوند
.معمولاً به لحاظ ماهیتی که خدمات شهری دارند ،شهروندان بده تنهدایی نمدیتوانندد از عهددۀ
تأمین آن برآیند؛ لذا تأمین آن برای افرادی که در شهر ساکن هستند نیازمند سازوکار و برنامده-
هایی است که باید از سوی مدیریت شهری سازماندهی شود .در من لدة دو بدا دو ندوع تولیدد
فضا مواجه هستیم که در ابتدا میتوان بر آنها نام تولیدد آگاهاندة فضدا و تولیدد غیرآگاهانده و
خودجوش نهاد .فضایی که از منابع ،امکانات ،ثروت و قدرت بیرون آید؛ یعنی تولیدد فضدایی
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برآمده از رفاه ،فضایی فنسالارانه و بهگونهای تحت تأثیر لوگوس دکارتی و مدرنیته یدک ندوع
فضای سازمانیافته و برنامهریزیشده و فنسالارانه است ،همانند محلة دریدا ،شدهرک غدرب و
پونک که در ابتدای امر همانطور که از ق عهبندی این محلدههدا در قبدل از انللداب مشدخص
است ،برای طبلة مرفه پیشبینی شدهاند ،اما در جبهة مخدالف ،عددم امکاندات ،کمبدود مندابع،
جبری ساختاری که اقتصاد ناپایدار و نامولد و محیط بر او غالب کرده است فضدایی برآمدده از
فلر ساخته است و در واقع ،در یک چرخة غیرمنظم وابسته به نوسان اقتصادی و سدایر عوامدل
ساختاری در پهنههای فلیرنشین و اسکان غیررسمی ،بازتولید فضایی فلر است که با توجده بده
م العة صورتگرفته در س

من له در نابرابری فضایی ،گسستگی فضایی محلدات من لدة دو

خودنمایی میکند.
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