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 چکیده

که در قالب عدالت  باشدیتعادل در درون شهر م یبه توسعه، مستلزم برقرار یابیدست

 ییو به تبع آن عددالت فضدا یعدالت اجتماع یبرقرار .کندیدر شهر بروز م ییفضا

-ریاسکان غ ندیفرا نیدر ا. است در شهر هایو ناهنجار هاییااز نارس یاریحل بسراه

 ةواسد شدوند و بده یو تعارض محسوب م یثباتیکانون ب ییفضا یو نابرابر یرسم

عوامدل  بررسدی ،هدد  ایدن ملالده .گردنددیمرتبط مد گریکدیمشابه به  یندهایفرا

دو  لدة منغیررسدمی هدای سدکونتگاه های عدالت فضاییساختاری موثر برشاخص

 ،GIS  های تحلیل عاملی، آمار فضایی در محدیطتهران است که با استفاده از روش

های اجتماعی، ت بیلی نابرابری فضایی محلات غیررسمی و تحلیل شاخصملایسة به 

دهد که محلات این محلات پرداخته است. نتایج نشان می کالبدی-اقتصادی و رفاهی

های مورد بررسی در وضعیت ورداری از شاخصبه لحاظ برخ ،شهر تهراندو من لة 

محلات شهرک غرب و پونک در بهترین وضعیت برخورداری و  مناسبی قرار ندارند.
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 حهدای م درآباد و فرحزاد در بدترین وضعیت برخوردری از شداخصمحلات اسلام

در  زاد،آبداد و فدرحبرخورداری مانند اسلامدر مجاورت محلات کم قرار دارند. شده،

نشدانگر ای کده ای محدود و مرفه شکل گرفتده، انگدارهمنافع عده لات برخوردارمح

. )تولید فضای برآمده از رفاه( باشدمهندسی نسبتاً دقیق، علم، فن و معماری و ... می

گیرد و هدر روز فلیر شکل میسادۀ تودۀ نیاز  فضایی که تنها براساس رفع ،در ملابل

بده ندابرابری  ،)تولید فضدای برآمدده از فلدر( ستدر یک سیر قهلرایی رو به زوال ا

جوارشان دامدن آباد و فرحزاد و حتی کوهسار با محلات هماسلاممحلة هرچه بیشتر 

 ه،یپول، سرما همبودگی نمایانگر این است که در محلات برخوردار ،. این مهمزندمی

کل من له  گیری فضای نابرابر دربر فضا غالب شده و موجب شکلقدرت، رانت و... 

 .شودمیدو من لة جوار در ساختار فضایی های همو پهنه
 بدورووازی مسدتغلات، تولیدد فضدا، نابرابری فضایی، اسکان غیررسمی، :هاکلیدواژه

 .دومن لة 

 مقدمه . 1

 هدایمشخصده از شهرنشدینی و گذاشته افزایش به رو سرعت به جوامع شدن شهری روند

 زنددگی شدهرها در نفدر هفدت نفدر، ده هدر از میلادی، 1303 سال تا». است حاضر عصر بارز

 فضدایی توزیدع بده نامناسدب، هدایطدرح و هابرنامده هدا،سیاست اوصا  این باخواهند کرد. 

 تدراکم فلیرنشین، هایمحله گسترش نتیجه در و شده منجر هاآن هایفعالیت و مردم نام لوب

 و اجتمداعی ندابرابری و زیسدتحیطم تخریدب ای،پایه خدمات به ضعیف نامناسب، دسترسی

رشد  ةواس به  یافتهتوسعه ترخصوص در ممالک کمشهرها به. خواهد داشت یدر پ را تبعیض

بدودن مسدکن  یناکداف یدلاز قب ییامددهایرو هسدتند. پهروب یگوناگون یاهچالش بازده شتاب

)برآمدده از  9ییفضدا یو ندابرابر 1یفلرشدهر ،4یررسمیبه گسترش اسکان غ مناسب، روند رو

و...( در سد   شدهر  لاتیمنابع، خددمات و تسده عیبا توز یید فضا یکالبد ةتوسع یناهمگون

                                                           
1. Informal settlement 

2. Urban poverty 

3. Spatial inequality 
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 . از آنجا که(93ص ، 1340،  4هبیتت)« است ارو و حال حاضر شهره شیپ هایازجمله چالش

 لیو تحل ینس   زم ییفضا یاختلا  در محتوا نییتع ییایجغراف اتم الع یگیری اساسجهت

 ةشیاند ی( و فضا در همه جا41، ص. 4933در درون همان عالم است )جنسن،  ییفضا روابط

 ،اسداس ینبر همد (.43، ص. 4911 فت،ی)کرنگ و ثر هیاست بر تن نظر یامدرن هست، جامه

 یاجتمداع هدایهای فعدال و جندبشاز سدازمان یتعداد یبرا یعدالت اجتماع ییفضا میمفاه»

 .، ص4911 ،، زمانیان، فتحیلر گل ی)جود «درآمده استمشترک  یابه صورت دغدغه یشهر

و مدذاهب از ادوار  شدهیدر تمدام اند زیبرانگو مناقشه یخیتار اییشینهعدالت از پ ةمسئل(. 431

 ةمثابدعددالت بده  1با آثدار جدان رالدز یلادیم هفتاد ةدهاما از  ،دور تا به کنون برخوردار است

 ةعرصدبده  یپا 3حق به شهر 3فِدور لُه ی، هانر0و شهر یاجتماع عدالت 1یدهارویوی، د9انصا 

از طدرد، بده  یانتلاد ،1ییعدالت فضا فهوممپور شابه سخن داد. »گذاردیم یریزی شهربرنامه

، ص. 4911 علیدزاده، رسدتمی، ،پور)دادش« است کیستماتیراندن، تسلط و سرکوب س یهحاش

محسدوب  یو اجتمداع یاقتصداد هداییندابرابر یمکدان یتجلد ،ییفضا ینابرابر ،در واقع (.4

 1مانوئدل کاسدتلز ،یهارو ر،از جمله له فو کالیراد یامور شهر دانشوران ،انیم نیشود. در امی

-یجویی در شدهرها مدعدالتی و فرصدتبی ،یخود به نلد قدرت، نابرابر یشهر هایهیدر نظر

 یندابرابر دیدبا میکند یزنددگ متکثر عادلانده یااگر بنا باشد در جامعه ،اقی. بر همین سپردازند

 یرانو مدد زانریدتدرین رسدالت برنامدهمهم نیبنابرا» .میها را به حداقل برسانسکونتگاه ییفضا

 یهداگروه یدر دسترسد« برابدر هایفرصت» به آرمان یابیدست یتلاش برا نهیزم نیدر ا یشهر

 ،یآموزشد هدایفرصت نیبردن تضاد در تأم نیو از ب یبه خدمات شهر یشهر ةمختلف جامع

 بدا»  (.31، ص. 4913فرهدودی، محمددپور، ،نژاد ی)حاتم« و مانند آن است یخدمات ،یبهداشت

 غیررسمی هایسکونتگاهدر که  یافراد تعداد، 1341 سال تاگرفته صورت  هایشرفتیپوجود 

                                                           
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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-یمد بیندیپیش و دهیرسد جهان در اردیلیمیک ه ب 4113 سال در ونیلیم 303ازکنند می یزندگ

م العات انجدام شدده  کهدرحالی(. 01 ، ص.1343، )هبیتت،  «شود برابر سه 1303سال تا شود

کده  طوریبده» .اسدت دهیدپد نیا روزافزون یاز گستردگ یحاک حال توسعه، در یدر کشورها

 یهاسدکونتگاه در توسدعه، حدال در در کشدورهای ویژهبده جهدان، مردم از نفر میلیون صدها

 و زیداری) «کننددمی زنددگی محی یزیسدت و اجتمداعی اقتصدادی، بدد شرایط در غیررسمی

عنوان یکدی از درآمددها بدهسکونتگاه غیررسمی و مسدکن کمپدیدۀ  (.14، ص. 4911 نوذری،

ازجملده تهدران  ،خصوص شدهرهای بدزر شهری ایران به ةجامعترین مسائل و مشکلات مهم

ضوعات که شرح آن رفت، با نگاهی بده سرنوشدت ایدن اسدناد و کند. اهم این مویی مینمارخ

هدا هدا و برنامدهپیش که حاکی از نداتوانی ایدن طدرح دههای از چند های شهری و من لهطرح

های جمعیتی، گسسدت منجر به گسترش اسکان غیررسمی، عدم تعادل فضایی در کانون ،است

ه دولدت و ملدت در ابعداد اجتمداعی، های مضاعف بفضایی، ناپایداری شهری و تحمیل هزینه

اسدکان  ةاهمیت و ضرورت پرداختن به مسئل شده است کهمحی ی یستزاقتصادی، کالبدی و 

شدهر تهدران چندد کلدانهرسازد. می آشکارغیررسمی و تعادل فضایی در شهر را بیش از پیش 

-ت شکلترین خدمات برای شهروندانش است، لکن محی ی مناسب جهمرکز بهترین و متنوع

تدرین مسدائل باشد. در حال حاضر نیز یکی از مهمل شهری نیز میئها و مساگیری انواع آسیب

اسدکان غیررسدمی اسدت کده  هآن که نیازمند توجه فراوان است، پیدایش و رشد گستردۀ پدید

های مداوم داخلی از روسدتاها و شدهرهای کوچدک بده معلول عوامل گوناگون مانند مهاجرت

 باشد. ها، جنگ و ... میمپایتخت، تحری

 ،گیدریاز آغداز شدکل زادو فدرح آباداسلام ۀمحدودبررسی آمار و اطلاعات مربوط به رشد 

ولدی در ، کندونتگاه غیررسمی را نمایان میهای مربوط به چگونگی تولید یک سکویژگیتمام 

آباد بلکده ن اسلاماطوری که امروزه نه تنها ساکناست بهه شدن ئلهعمل چندان توجهی به این مس

ساز و ... نیز با مشکلات ناشدی آباد و شهرک مسکونی آتیسایر محلات اطرا  آن نظیر سعادت

مشکلاتی که شاید بر اثر عدم توجه و رسدیدگی  .رو هستندهایی روبهاز وجود چنین سکونتگاه

وجدود  شدن این سکونتگاه و چه در روندد رشدد آن بده تشکیل ةمرحلن چه در ابرخی مسئول

و  اجتماعی، اقتصادی، کالبددی، ایمندی، امنیتدی ۀوجود معضلات و مشکلات عدید آمده است.
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 کده طوریبه ،های فضایی، بازتولید فلر و فلدان عدالت فضایی و اجتماعیخصوص نابرابریبه

یدت ایدن مهدم را بدرای و اهمضدرورت  ،شهر شودبروز بحران در  منجر بهتواند لحظه می هر

این تحلیق نیز بدا  کند.ریزی کشور مشخص میعلمی و نهاد برنامهة جامعو ان شهری ریزبرنامه

ال است که وضعیت عدالت فضایی در سد   ؤعدالت فضایی به دنبال پاسخ به این س برتأکید 

 چگونه است. های غیررسمی آنو بالاخص سکونتگاه شهر تهران دوة محلات من ل

 تحقیق ۀ. پیشین2

هدای بررسدی آن در سدکونتگاه فضدایی وت علمی اندکی برروی عدالتطور کلی م العابه

گرفتده نیدز بیشدتر بدر یدک ندوع واحدد از و م العات صدورت است غیررسمی صورت گرفته

عددالت فضدایی و  ةگرفتده در زمیندجدول زیر م العات صدورت اند. درتسهیلات متمرکز شده

 ست.اشاره شده ااسکان غیررسمی از منابع خارجی و داخلی 

 

 تحقیق ۀپیشین -1جدول 

 4913، مأخذ: م العات نگارندگان

 ابعاد

نام محقق یا 

 ۀسسمؤ

 تحقیقاتی

 نتیجه عنوان سال

ضایی
ت ف
عدال

 

Mitchell 2003 

The Right to 

the City: Social 

Justice and the 

Fight for Public 

Space 

 حق مشخص به شهر کتاب دن میچل تحت عنوان

، عی و مبارزه برای فضای عمومیمشخص: عدالت اجتما

خصوص ماهیت فضای عمومی و  های دربه طرح پرسش

با ترکیب  پرداخته و چگونگی استفاده از آن و همچنین

فیایی در این کتاب به وتحلیل تاریخی و جغراتجزیه

عمومی و یحیاتی بین مبارزات بر سر فضا  بررسی راب ة

پردازد. میمتحده های عدالت اجتماعی در ایالاتجنبش

رسد که حق های خود به این نتیجه میمیچل با تحلیل

خانمان و به های بیمشخص به شهر مشخص برای گروه

 حاشیه رانده شده  به اهمیت ضرورت حق حیات است.

Soja 2012 
The City and 

Spatial Justice 

، به بررسی «شهر و عدالت فضایی»این ملاله تحت عنوان 

تلاش دارد پردازد و میآن با شهر  تسبمفهوم عدالت و ن



 ششمسی و  ای                                         شمارۀمجلّة جغرافیا و توسعة ناحیه                                                       111

 

 ابعاد

نام محقق یا 

 ۀسسمؤ

 تحقیقاتی

 نتیجه عنوان سال

به چند سؤال اساسی در این خصوص جواب دهد. از 

چیست؟ چرا  جمله : منظور از عدالت فضایی در شهر

 عدالت فضایی و چرا اکنون؟

Setiano & 

Gamal 
2021 

Spatial justice 

in the 

distribution of 

public services 

 عدالت مفهوم هچگون که دهدمی نشان پژوهش این

 م العه این منتج از مفهوم عدالت اجتماعی است. فضایی

 توزیع در فضایی -اجتماعی ساختار بین ةراب  همچنین

 اولیة زندگی شرایط عمومی مانند خدمات ناعادلانة

ها را مورد بحث زیرساخت و عمومی فضاهای مناسب،

 قرار داده است.

عمران زاده،  

 بهزاد
4911 

ضایی تیین عدالت ف

 در شهر آرمانی اسلام

موردی:  ة) م الع

 شهر تهران(کلان

و  رساله ضمن پرداخت عام به موضوع شهر اسلامی

تصویرسازی نسبتاً روشن نسبت به چیستی چنین شهری، 

عدالت مبانی نظری شهر اسلامی در زمینة  به تدوین

که اصول و معیارهای آن پرداخته است فضایی و استخراج 

آمده حاکی از توان عظیم منابع اسلامی در دست  نتایج به

های موضوعی متکی به پردازی علمی در حوزهنظریه ةزمین

باشد. از نتایج قابل توجه رساله، شناختی میمبانی معرفت

مدل بنیادین »ای کلان با عناویننظریهدستیابی به مدل 

سازی مدل استراتژیک پیاده» و « فضایی _عدالت اجتماعی

و همچنین ارائة مدل کمی « اعی و فضاییاجتم عدالت

سنجش میزان  ة( در زمینSJشاخص عدالت فضایی)»

 باشد.ای میعدالت فضای در س وح شهری و من له

رفیعیان و 

 همکاران
4911 

تحلیل گفتمان 

عدالت فضایی در 

گذاری سند سیسات

مدیریت شهری 

 تهران

ن است که در سند ها حاکی از آهای پژوهش آنیافته

گذاری مدیریت شهری تهران به معیارهای نفی سیاست

ها و ای شدن، همه شمولی، برابری فرصتحاشیه

مشارکت توجه بیشتری نشان داده است. همچنین نتایج 

ها و ها نشان داد که در این سند، برخی زمینهپژوهش آن

-ابعاد عدالت فضایی مورد توجه قرار گرفته است و می

عدالت حالت فضایی در مدیریت توان آن را وجود نسبی 

 شهری تعبیر کرد.
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 ابعاد

نام محقق یا 

 ۀسسمؤ

 تحقیقاتی

 نتیجه عنوان سال

علیلی و 

 همکاران
4133 

های تحلیل شاخص

عدالت فضایی در 

های ساختمان

 بلندمرتبه گرگان

 عدالت هایمؤلفه که بین داد نشان هاآن ةم الع نتایج

 هایساختمان در ساکن شهروندان رضایتمندی و فضایی

ها نتایج آن ،همچنین. دارد وجود معناداری راب ة بلندمرتبه

 هایساختمان ساکنان نامناسب دسترسی که نشان داد

 رضایتمندی س   خدمات، کیفیت کاهش و بلندمرتبه

 را کاهش داده است. هاآن

می
رس
غیر
ن 
کا
اس

 

Owen & 

Wong 
1349 

An approach to 

differentiate 

informal 

settlements 

using spectral, 

texture, 

geomorphology 

and road 

accessibility 

metrics 

 با غیررسمی هاسکونتگاه به متفاوت رویکرد» ملاله در

 معیارهای و راه وئومورفولووی، بافت، طیف، استفاده

 وئومورفولووی ،(فرم) شکل وتحلیلتجزیه با «دسترسی

 و میدانی هایبررسی با جاده هایشبکه بافت، زمین،

 چهار و بیست از تفادهاس با هوایی هایعکس از استفاده

 تجلیل و تجزیه با نهایت در که پرداخته محی ی متغیر

 شناسیگونه و تشخیص در اصلی متغیر هفت مغیرها

 غیررسمی اسکان شناسایی در غیررسمی سکونتگاه

 کشورهای دیگر و لاتین آمریکای کشورهای در گواتمالا

 .کندمی پیدا دست یافتهتوسعه کمتر

Ezebilo & 

Savadogo 
1314 

Preferences for 

Infrastructure 

and 

Determinants 

of Decision to 

Live in a 

Makeshift 

House in 

Informal 

Settlements 

 ةساکنان من ل ةهم که دهدمی ها نشانپژوهش آن نتایج

 و کرده حمایت توانمندسازی ۀپروو از مورد بررسی 

-ارائه خدمات و هازیرساخت با مرتبط خدمات هایهزینه

 نشان هانآ همچنین نتایج. پردازندمی را پرووه توسط شده

 تأثیر تحت موقت ةخان یک در زندگی برای تصمیم که داد

 در جرم فراوانی زمین، و خانه مالکیت مانند عواملی

 تعداد و توالت به دسترسی شغل، خانوار، ۀانداز من له،

 محدود بوده و غیررسمی سکونتگاه در زندگی هایسال

 ایجاد نیازمند جدید غیررسمی هایسکونتگاه ظهور کردن

 باشدمی ثرمؤ مکانیسم یک

Aljafreh et 

al. 
1314 

The social role 

of open spaces 

in informal 

settlements in 

Jordan 

 باز، فضاهای بر زمین مالکیت که داد نشان هانتایج آن

 اجتماعی تعامل و روابط بر بسزایی تأثیر سن و جنسیت

 علیرغم که دهدمی ها نشانآن نین نتایجهمچ . دارد افراد

 تصادفی، م العه مورد مناطق غیررسمی مورفولووی اینکه
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 ابعاد

نام محقق یا 

 ۀسسمؤ

 تحقیقاتی

 نتیجه عنوان سال

 اساسی من ق یک اغلب است، آشفته و نشده ریزیبرنامه 

 .دارد وجود ساکنان نیازهای برآوردن برای

زالی و 

 همکاران
4911 

ارزیابی و نلدی بر 

هی و طرح ساماند

توانمندسازی 

های سکونتگاه

؛ غیررسمی شیراز

 ةموردی محلة م الع

مهدی آباد)کتسِ 

 بس(

 میزان بررسی به توانمندسازی اصول و مفاهیم بر تأکید با

 هایسکونتگاه توانمندسازی و ساماندهی طرح موفلیت

. دهدمی آن موفلیت عدم به رأی ، شیراز شهر غیررسمی

 توانمندسازی طرح که تاس آن از حاکی پژوهش نتیجة

 موفق حال به تا خود اهدا  به یابیدست مسیر در محله

 مراحل در آمرانه نگرش وجود آن علل ترینمهم و نبوده

 ترینمهم ناقض که است طرح اجرای و تصویب تهیه،

 نهادسازی و محوری مشارکت یعنی توانمندسازی اصول

 است. سازیآگاه و

نجفیکانی و 

 همکاران
4911 

حلیلی بر تنگناها و ت

 ةراهبردهای توسع

کالبدی و فیزیکی 

های سکونتگاه

های غیررسمی)محله

ای و پیرامونی حاشیه

 بابل(

 ةهای توسعه  در من لاین پژوهش ضمن بررسی چالش

ای کلیدی را در راستای مساکن مورد م العه، راهبرده

ها نشان داد رسمی ارائه نموده است. نتایج پژوهش انغیر

نواحی پیرامون شهر بابل ناشی از پایین  ةدم توسعکه ع

های آشفته که به نشینان، وجود بافتحاشیه بودن درآمد

تدریج شکل گرفته و یا روستاهای الحاقی به شهر و هزینه 

 باشد.نشین میودن عمران و آبادانی مناطق حاشیهب

 4133 پورایمان

 سناریوهای تحلیل

 در غیررسمی اسکان

 شرق لشما شهرهای

: م العه مورد) ایران

 (بجنورد شهر

عامل مورد  13ها نشان داد که از مجموع نتایج پژوهش آن

بررسی، شش عامل رشد جمعیت، تداوم مهاجرت به 

های محله شهرها، دسترسی به مراکز مهم، وجود مزیت

رمد از قبیل ارزان بودن زمین، وجود دآبرای مهاجرین کم

عنوان دیریت شهری بهصلی، بیکاری و ضعف ما ۀجاد

های کلیدی تأثیرگذار بر اسکان غیررسمی شهر پیشران

 بجنورد شناسایی شدند
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 روش تحقیق. 0

 -با توجه به ماهیت موضوع و اهدا  تحلیق، رویکرد حداکم بدر فضدای تحلیدق توصدیفی

ق استفاده ای نیز در این تحلیهای کتابخانهتحلیلی است. علاوه بر این با توجه به اینکه از روش

 ،تحلیدقآمداری جامعدة تحلیلات اسنادی نیدز محسدوب داشدت.  ءتوان آن را جزشود، میمی

هدای مدورد نیداز از ابتددا داده در این پژوهش، بدین منظوراست.  شهر تهراندو من لة محلات 

آوری گردیدده میدانی جمع های مربوطه و همچنین مشاهدات و م العاتسازمان طریق مراکز،

های مربوط به هر بعدد و ابتدا با توجه به ذکر ابعاد و شاخص ،بخش تحلیلی پژوهش در .است

در  بنددیدهی، رتبهاستفاده، نتایج وزنهای موردها و مدلهای استخراج شاخصهمچنین روش

بندی بدا اسدتفاده از آمدار ی هد  و همچنین تحلیل نتایج رتبههاو محدودهمورد م العه من لة 

 افدزارنرمها از روش تحلیدل عداملی در دهدی بده شداخصخواهد شد. بدرای وزن فضایی ارائه

SPSS  ،هدای متعددد در ابعداد مختلدف با در نظر گدرفتن شداخص در ادامهاستفاده شده است

محلدات بده لحداظ  بنددیرتبدهی/کالبدی به صدورت یکاارچده بده و رفاهاجتماعی، اقتصادی 

 متناسدب. بدینگونه کده شده استپرداخته  رفاهی -های اجتماعی، اقتصادی و کالبدی شاخص

-مدی مشدخص فضایی نابرابری بر مؤثر هایشاخص و بررسی مورد ابعاد ابتدا ،با اهدا  ملاله

 اقتبداس سدنجش قابدل هایشاخص و معیارها زیر معیارها، ،مختلف ابعاد برای ادامه در ،گردد

   .شودمی
 های مورد استفاده در پژوهششاخص -2جدول 

 4913، ذ: م العات نگارندگانمأخ
 کالبدی اقتصادی اجتماعی

 اشتغال و بیکاری بعد خانوار و تراکم جمعیت در محلات
کلیة درصد واحدهای مسکونی برخوردار از 

 کشی، برق، گاز، تلفن و ... .امکانات آب لوله

های اصلی سهم شاغلان برحسب گروه

 شغلی
 خوردار از رایانهدرصد خانوارهای بر زیربنای واحد مسکونی

 نشینیمالکیت / اجاره میزان سواد
درصد خانوارهای برخوردار از تلفن ثابت در 

 محله

سهم جمعیت باسواد هر محله از میزان 

 تحصیلات عالی
 درصد مالکیت خودرو در محلات کیفیت مسکن
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 کالبدی اقتصادی اجتماعی

 میزان دسترسی محله به خدمات آموزشی جمعیت فعال میزان مهاجرپذیری

 به خدمات بهداشتی  میزان دسترسی محله مشارکت اقتصادی مردان بومی در هر محلهدرصد جمعیت 

 فضاهای ورزشی به میزان دسترسی محله مشارکت اقتصادی زنان تعداد اتاق در اختیار خانوار

 فضاهای فرهنگی به میزان دسترسی محله -------- درصد خانوارهای دارای معلول

 عمومی ونللحملمیزان دسترسی محله به   

 میزان دسترسی محله به  فضاهای سبز  

 

 منطقۀ مورد مطالعه .1 .0

باشدد. در ایدن پدژوهش، شهر تهران میدو من لة مورد م العة این پژوهش، محلات مناطق 

های آماری در محلدات ایدن من لدة شدهر تهدران مدورد نابرابری فضایی شهری در س   بلوک

ی اجتمداع یاقتصدادهدای محی دی و نتخاب این من له، تفاوتارزیابی قرار گرفته است. دلیل ا

های شمالی و مرکدزی موجود در محلات و همچنین مجاورت و گسترش این مناطق در بخش

ة دو من لد باشد.اقتصادی محسوس در برخی محلات آن می-های اجتماعیو همچنین اختلا 

از  ،یآزاد ابدانی، از جندوب بده خمتر( 4133شهر )تراز  یقانون ۀشهر تهران از شمال به محدود

 یاصدفهان یجناح، بلوار اشرف یدرکه و از به بزرگراه محمدعل لیشرق به بزرگراه چمران و مس

 تید، جمع4910در سدال منظلة  دو  یگردد. براساس آمار شهرداریفرحزاد محدود م لیو مس

بدر  (.11، ص. 4910 گزارش نهائی طرح جامع تهران،) باشد.نفر می 313914بالغ بر دو  ةمن ل

در ایدن میدان  .باشدمحله می 14و  هیناح 1 یمن له دارا نیا ،(4910) ماتیتلس نیاساس آخر

برخدوردار و زاد محلدات کدمآبداد و فدرحاز مجموع محلات مدورد پدژوهش، دو محلدة اسدلام

ریزی شوند و تحت برچسب اسکان غیررسدمی در نظدام برنامدهپذیر من له محسوب میآسیب

لاجرم با توجه به گستردگی محلدات و ندواحی من لده بده  شوند.شهر تهران شناخته می شهری

شوند، اکتفدا کدرده آباد که هد  تحلیق محسوب مییعنی فرحزاد و اسلام ،محله معرفی این دو

 است. 
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 یت محدودۀ مورد مطالعهموقع -1شکل 

 4913، : نگارندگانمأخذ

 مبانی نظری .4

 عدالت فضاییو اسکان غیررسمی  .1. 4

ها و زندگی و شانس برابر اشداره عدالت اجتماعی مفهومی مدرن است که به تحلق فرصت

، نجفدی)احددنژاد و  کننددعنوان رقابدت یداد مدیکند. در حلوق بشر از عدالت اجتماعی بهمی

هدای مددنی در میدان عدالت اجتماعی را برابری تعهدات و مسئولیت 4،پانتام (. 93، ص. 0491

-)داداش کندهای مختلف جامعه تعریف میعه و برابری گستردگی مشکلات در میان گروهجام

در جهت رسدیدن تمدامی سداکنان شدهرها بده نیازهایشدان بده  (.3، ص. 4913 پور و رستمی،

وجهی به آن تآید که بیاجتماعی در فضای شهری به وجود می تیکسان، مبحث عدال تصور

جانبدة توسعة یکنشینی و تراکم بیش از حد یک من له، اشیهتبعات بسیار ناگواری، همچون ح

                                                           
1. Pantam  
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هدا مسدئله و مشدکل های شهری، بورس بازی زمدین و دهشدن برخی از محدودهشهرها، خالی

ترین وجوهی که هدر یکی از مهم (.41، ص. 4910روی، )خوش دیگر را در پی خواهد داشت

ریدزی اساسداً های برنامهزیرا نظریه؛ است شهری باید به آن باردازد ملوله عدالتبرنامة توسعة 

مثلداً ، انددریزی شهری را به موضوع ارتلای عدالت مع و  کدردهمشروعیت فرآیندهای برنامه

شدهر عادلانده آگاهاندة ریزی را خلق برنامه« ریزی و شهرهای برنامهنظریه»م العة فینشتاین در 

شدهر بایدد بده دنبدال تخصدیص مناسدب و (.  عدالت در 414ص  ،1330، 4فاینشتاین) داندمی

بین فلیدر  های باللوه و بالفعل، از بین بردن شکا متناسب امکانات و خدمات، استفاده از توان

ریدزی گونه برنامه های فلر در شهر باشد؛ در نتیجه هرآمدن زاغهوجودو غنی و جلوگیری از به

ر توزیدع نیازهدا، مندافع عمدومی و شهری مبتنی بر عدالت اجتماعی در شهر باید بتواند هدم د

 ،در ایدن راسدتا (.413، ص. 4931)هداروی،  هدا مدؤثر باشدداستحلاق و هم در تخصدیص آن

گویی به نیاز جمعیتدی، افدزایش ها و خدمات شهری از جمله عوامل مفیدند که با پاسخکاربری

تدر، ابعداد ری عادلانهد با برقرانتوانمنفعت عمومی و با توجه به استحلاق و شایستگی افراد، می

عدالت فضایی، عدالت اجتماعی و عدالت اقتصادی را برقرار نمایند؛ بنابراین بدر هدم خدوردن 

های درون شهری و برون شدهری و تدراکم های آن، مهاجرتترین ریشهتوازن جمعیتی که مهم

تنداقض توانند فضاهای شهری را فضاهایی مند، میهست ها در مناطق خاصبیش از حد کاربری

 (.41، ص. 4910، )یغفوری و کاشفی دوست با عدالت از ابعاد اقتصادی و اجتماعی نمایند

ریدزی فضایی در برنامه-ترین عواملی که باید در جهت اجرای عدالت اجتماعییکی از مهم

هاسدت. در صدحی  از فضدااسدتفادۀ برای شهرها رعایت کرد، توزیع مناسب خدمات شهری و 

ها و خدمات شهری از عواملی هستند که با ارضدای نیازهدای جمعیتدی، کاربری ،این خصوص

تر، عددالت توانند با برقراری عادلانهافزایش منافع عمومی و توجه به استحلاق و لیاقت افراد می

، 4911 )مبدارکی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و فضایی را در بن مناطق شهری برقرار نمایندد

هدای توزیع مناسب خدمات عمدومی و عددم تحلدق اهددا  طدرحدر ملابل، عدم  (.444ص. 

توانند در برهم زدن شهری که از عوامل تأثیرگذار در نابرابری نواحی شهری هستند، نه تنها می

تعادل و توازن جمعیتی در شهرها بینجامد، بلکه دسترسدی بده امکاندات و خددمات را نیدز بدا 

                                                           
1. Fainstin 



 930                             .. یررسمیو غ یرسم یهاسکونتگاه ییفضا ینابرابر لیتحلسال نوزدهم                               

 

آبدادی، ، زنگدی)وارثدی دهنددس   شهر شکل میهایی را در مشکل مواجه ساخته و ناپایداری

 (.410، ص. 4913، یغفوری

های مختلف در مورد عددالت صدورت گرفتده های متعددی از سوی دیدگاهتاکنون ارزیابی

 کنند:های عدالت را به چهار دسته تلسیم میاست. باری و ماتراورز تئوری

ورسدوم، نهادهدا، بررسدی آداب: دیدگاهی است که در آن عدالت با گرادیدگاه سنت-الف

شود. در چنین مفهدومی ممکدن اسدت برخدی امدور های قانونی مشخص میها و سیستمسنت

کندد پذیرفتده ناعادلانه تنها به این سبب که توسط جامعه پذیرفته شده و سنت آن را تأییدد مدی

 شوند.

سبات اجتمداعی بدا گرایانه، عادلانه بودن مناهای غایتدر تئوری گرایانه:دیدگاه غایت-ب

شود. دیدگاه سودمندگرایی، تئوری حلوق طبیعدی یدا ارجاع به برخی امور م لوب سنجیده می

هدا امدور عادلانده بده های غایت گرایانه هستند. در این تئوریآکوتیناس از جمله تئوریفلسفة 

مداعی تبنابراین توجیه عددالت بده مسدائل غیراج شوند؛دنبال توجیه یک امر م لوب ایجاد می

هدا یدک منبدع خدارجی مثدل به این دیدگاه این است کده آننسبت  بستگی دارد. انتلاد اساسی

اند و توجیه عددالت در اصلی خود انتخاب کرده عنوان هستةطبیعی یا اقتدار را بهحق  ،منفعت

نتیجده گدرا، جوامدع کثرت ها به تصور ایجاد یک خیر نهایی بستگی دارد. منتلددان معتلدنددآن

 عدالت از تصور خیری که مورد پذیرش همگان نیست کار سختی است. اند کهتهگرف

ایددۀ نوع سوم و چهارم تئوری عدالت در پدذیرش ایدن  عنوان منافع متقابل:عدالت به-ج

عادلانده متندوع جامعدة لیبرالیسم سهیم هستند که تصورات موجود از زنددگی خدوب در یدک 

احیدا  ،تئدوری عددالتبدا ندام  4134ن رالز در سدال است. این مکاتب پس از انتشار کتاب جا

منافع متلابدل اسدت. بدر نتیجة به سنت قرارداد اجتماعی بازگشت که در آن عدالت  شدند. رالز

 جامعه است.همة این اساس، زمانی که فرد منافع خود را پیگیری کند، در نهایت به سود 

طور برابدر برخدورد ید با مردم بدهبا ،براساس عدالت برابری طلب عدالت برابری طلب:-د

نتدایج دارای اما  ،عنوان یک تئوری برابری طلب م رح باشدتواند بهکرد. تئوری عدالت رالز می

متفاوتی با تئوری رابرت نوزیک است. اگرچه هر چهار مکتدب عددالت اجتمداعی هندوز هدم 

مسدتلیمی راب دة عددالت های لیبرال برابری لدب بدا رهیافدت طرفدارانی دارند، اما تنها تئوری
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ها تمرکز هایی وجود دارد و تنها ویژگی مشترک آنها نیز تفاوتدارند. البته در میان این تئوری

 شدان اسدتها بر خواست افراد بدرای تعیدین طدرح زندگیو نه ضرورتاً م لق( آن) قابل توجه

 (.03، ص. 4911 ،نلل از تابعی 13 ، ص.4913،صالحی امیری، )

 ی پژوهشهایافته. 5

ها در سده بعدد یرگذار بر ندابرابری فضدایی شداخصتأثی هامؤلفهابتدا  ،در پژوهش حاضر

مسدئلة یارهدای دخیدل در معکده عوامدل و اقتصادی و کالبددی/رفاهی م العده شدد اجتماعی، 

ی آورجمعی، مرور منابع و مصاحبه با خبرگان شناسایی و اکتابخانهپژوهش از طریق م العات 

 گردید.
 

 اجتماعی ابعاد هایشاخص زیر و هاشاخص -0 ولجد

 4913، نگارندگان مأخذ:
 زیر شاخص کد شاخص مؤلفه 

اجتماعی)
S)

 

ترکیب 

 اجتماعی

(S1) 

بعد خانوار و تراکم جمعیت در 

 محلات
C1 میانگین بعد خانوار در محلات 

C2 تراکم جمعیت در محلات 

های سهم شاغلان برحسب گروه

 اصلی شغلی
C3 

ن مشاغل عالی رتبه/ متخصص/ ارصد شاغلد

 تکنسین به کل شاغلین

C4 نادرصد کارگران نسبت به کل شاغل 

 سواد

(S2) 

 میزان سواد
C5 سوادی زناننرخ بی 

C6 سوادی مرداننرخ بی 

C7 سوادان کلدرصد بی 

سهم جمعیت باسواد هر محله از 

 میزان تحصیلات عالی 
C8 

لی به کل تحصیلات در سهم تحصیلات عا

 محله

ثبات 

اجتماعی 

(S3) 

 نفر 4333جمعیت  مهاجران در هر  C9 میزان مهاجرپذیری

 C10 درصد جمعیت بومی در هر محله
ها همین شهر درصد افرادی که محل تولد آن

 .است

 مسکن

(S4) 
 C11 تعداد اتاق در اختیار خانوار

درصد خانوارهایی که یک اتاق در اختیار 

 .رنددا

 درصد خانوارهای دارای معلول C12 درصد خانوارهای دارای معلول (S5سلامت)
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 های ابعاد اقتصادیها و زیر شاخصشاخص -4جدول 

 4913، نگارندگانمأخذ: 
 زیر شاخص کد شاخص فرعیدستۀ  اصلیدستۀ 

ی)
صاد
اقت

E)
 

 شغل
 اشتغال و بیکاری

C13 نرخ اشتغال کل 

C14 نرخ اشتغال زنان 

C15 نرخ اشتغال مردان 

 رفاه

(E2) 

C16 نرخ بیکاری 

زیربنای واحد 

 مسکونی

C17 
مترمربع و  03درصد واحدهای مسکونی با زیربنای 

 کمتر

C18 
 133درصد واحدهای مسکونی با زیربنای بیش از 

 مترمربع

وابستگی 

 (E3اقتصادی)

 مالکیت/

 نشینیاجاره
C19 

 یه کل واحدهاب یواحد مسکون تیدرصد مالک

 یمسکون

C20 نشینیاجاره 

 درصد مسکن بادوام C21 کیفیت مسکن

 جمعیت فعال
C22 جمعیت فعال 

C23 درصد جمعیت فعال مرد 

C24 درصد جمعیت فعال زن 

مشارکت اقتصادی 

 مردان
C25 

سال به  43جمعیت مردان فعال بالفعل/ جمعیت مردان 

  433بالا 

قتصادی مشارکت ا

 زنان
C26 

سال به بالا  43جمعیت زنان فعال بالفعل/ جمعیت زنان 

 433 

 

 رفاهی کالبدی/ابعاد ی هاشاخص -5جدول 

 4913، مأخذ: نگارندگان
 کد شاخص فرعیدستۀ  اصلیدستۀ 

ی  / رفاهی)ّ 
کالبد

F)
 

-زیرساخت

 ها 

گاز،  کشی، برق،امکانات آب لوله ز کلیةدرصد واحدهای مسکونی برخوردار ا

 تلفن و ... .
C27 

 C28 درصد خانوارهای برخوردار از رایانه
 C29 درصد خانوارهای برخوردار از تلفن ثابت در محله

 C30 درصد مالکیت خودرو در محلات
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 کد شاخص فرعیدستۀ  اصلیدستۀ 

دسترسی 

به خدمات 

 شهری

 C31 میزان دسترسی محله به خدمات آموزشی
 C32 به خدمات بهداشتی  میزان دسترسی محله
 C33 فضاهای ورزشی به میزان دسترسی محله
 C34 فضاهای فرهنگی به میزان دسترسی محله

 C35 عمومی ونللحملمیزان دسترسی محله به 
 C36 فضاهای سبز میزان دسترسی محله به 

 

بدرای  اسدتفاده شدد. SPSS افزارنرم واز روش تحلیل عاملی  ،هادهی به شاخصبرای وزن

  3.1بالداتر از  KMOمیدزان ه استفاده شد کد 4KMOها از ضریب و ساختار دادهتعیین ماهیت 

 باشد.می
 

 KMOنتایج آزمون  -6جدول 

 4913 ،مأخذ: نگارندگان

 
 

 هادادهآمار توصیفی  -7جدول 

 4913، مأخذ: نگارندگان

 انحراف معیار میانگین کد متغیر انحراف معیار میانگین کد متغیر

C1 3.156366 .2388453 C19 43.145169 10.2359348 

C2 150.805277 52.0520065 C20 42.472907 18.4903339 

C3 22.559744 10.9249759 C21 84.805081 18.2201430 

C4 4.683381 4.7340041 C22 6385.00 3794.184 

C5 3.806165 2.1940197 C23 4363.87 2765.886 

C6 2.787272 2.7157946 C24 1639.958750 1.2948697E3 

C7 4.043418 3.6469511 C25 47.405267 12.5478497 

C8 3.199704 1.2267261 C26 33.067377 30.0455001 

C9 664.407834 543.3191823 C27 95.775529 9.1432895 

C10 67.845764 14.5575545 C28 74.833890 12.5942224 

C11 3.287879E5 1.8003915E6 C29 91.691941 9.5548602 

C12 16.334917 30.2736338 C30 1403.686919 7.3509173E3 

C13 80.395979 5.9451475 C31 10.43 8.724 

C14 73.516360 17.0889116 C32 3.604867E4 4.1023871E4 

                                                           
1. Kaiser Meyer Olkin 
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 انحراف معیار میانگین کد متغیر انحراف معیار میانگین کد متغیر

C15 73.998853 26.1323427 C33 2.00 2.150 

C16 15.059805 5.8406805 C34 3.13 2.374 

C17 7.871881 15.1969409 C35 15.43 15.078 

C18 5117.141624 2.7976509E4 C36 18648.10 15636.893 

 

بندی محلات بر اساس میزان نابرابری فضایی تعیین ساس با استفاده از روش تاپسیس، رتبه

 شد.
 

 
 دوبندی محلات منطقۀ نتایج رتبه -2شکل 

 4913، مأخذ: نگارندگان
 

 
 های اجتماعیبر اساس شاخصبندی محلات نتایج رتبه -0شکل 

 4913، مأخذ: نگارندگان
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رتبدة آباد )محلدات اسدلام کدهنشان داد مورد م العه محدودۀ بندی برای محلات نتایج رتبه 

ترین وضددعیت را در ایددن من لدده از نظددر برخددورداری از ( نامناسددب93رتبددة ( و فرحددزاد )11

پونک بهترین محلة شهرک غرب و  محلةهای مورد نظر داشتند. این در حالی است که شاخص

گانه به سههای اند. همچنین وضعیت محلات مختلف در راب ه با شاخصها را کسب کردهرتبه

و همچندین میدزان  باهمها تمامی شاخصراب ة  ،از دیگر سو گانه ارائه شد.های سهشکل نلشه

چدولگی  دارای، دو ةمن لدها در محلات های شاخصیستوگرامهها ارائه شد. اغلب چولگی آن

ها کم است موجب این چولگی محلات که تعداد آنو این نیز گویای آن است که بعضی  بودند

اقتصادی و کالبدی دارای چولگی هستند که مفهدوم -های اجتماعیاند. بسیاری از شاخصشده

 ترین حالت وجود نابرابری فضایی است.آن در ساده

 

 
 رفاهی –ی خدماتی هاا شاخصمحلات در رابطه ب تیوضع -4شکل 

 4913، خذ: نگارندگانمأ
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 ی اقتصادیهامحلات در رابطه با شاخص تیوضع -5شکل 

 4913، مأخذ: نگارندگان
 

محلدة  ،آمدده در روش تاپسدیس بدرای محلدات مختلدفدستبه در نهایت با تکیه بر نتایج

فرحزاد بدا اختلدا  محلة  وشهرک غرب )با اختلا  نسبتاً کم به سایر محلات( در جایگاه اول 

نسبت به سایر محلات( در جایگاه آخر قرار گرفت. در شکل زیر میزان اختلا  برحسب ) ادیز

 ه است.میزان امتیاز به دست آمده در روش تاپسیس نشان داده شد

 

 
 بالا و پایینرتبۀ جایگاه محلات با  - 6 شکل

 4913، مأخذ: نگارندگان
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ی اسدکان غیررسدمی در هامحددودهبا روش تاپسدیس،  محلاترتبة شدن  بعد از مشخص

مکانی واحد ایجاد و میزان نابرابری فضایی این محلدات بده صدورت جداگانده دادۀ یک  قالب

 مورد بررسی قرار گرفت.

 

 و سایر محلات منطقه ی هدفهامحدوده بندیرتبه -8جدول 

 4913، مأخذ: نگارندگان

 انحراف معیار امتیازها میانگین رتبهبدترین  بهترین رتبه تعداد محلات هدف 

 4.14 11 93 11 1 نابرابری فضایی

      

 

نشدان را  11میدانگین  ،که وضعیت نابرابری فضایی محلات هدد  استآن  حاکی ازنتایج 

 (43شدکل )ای در دهد که نشان از وضعیت نابسامان در محلات هد  است. نمودار جعبدهمی

 گذارد.حلات هد  را به نمایش میهای توصیفی مربوط به مآماره

 
 ی هدفهامحدودهی اجعبهنمودار  -7شکل 

 4913، مأخذ: نگارندگان
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ی همسایگان محلدات هدد  هارتبهبه شکل گرافیکی و با چندین نلشه وضعیت  ،همچنین

، 3ی هارتبدهسرو، پرواز و پونک به ترتیدب محلة  ، سهفرحزادمحلة نشان داده شد. در اطرا  

آباد و شدهرک غدرب، سدعادتمحلدة سه  ،آباداسلاممحلة در اطرا  و  را کسب کردند 1و  44

 اند.را کسب کرده 11و  1، 4ی هارتبهمدیریت به ترتیب 
 

 
 با همسایگانش فرحزادرتبۀ محلۀ تطبیقی  ۀمقایس -8شکل 

 4913، مأخذ: نگارندگان
 

 
 شبا همسایگان آباداسلام ۀمحلرتبۀ تطبیقی مقایسۀ  -9 شکل

 4913، مأخذ: نگارندگان
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 گیری نتیجه. 6

-منداطق نیمده ءجدز ،در ساختار فضایی شهر تهران و به لحاظ امکانات و منابع ،دو من لة 

اما وجود چندین بافت روستایی همانند طرشت و وجود محلدات  ،شودبرخوردار محسوب می

پدذیر و آسدیب بدا بافدت فلیدر ةنهایدت داشدتن دو محلد برخوردار همچون کوهسدار و درکم

غیررسمی این من له را از تعادل فضدایی خدارج کدرده و شدکا  عظیمدی بدین های سکونتگاه

گسدیختگی بیشدتر و زوال جویی نشدود موجدب ازهمکه اگر چاره شودمحلات آن مشاهده می

آن بدا سدایر محلدات ملایسدة آباد( و فرحزاد و اسلام) های هد شود. در باب محلهشهری می

هدا در حدال که اجتماعات ساکن در این سدکونتگاهرسد نظر میبهچنین  وادی امر درجوار هم

ولدی  ،باشدندمدیتضییع حق شهرنشینی دیگر شهروندان با اقدام به ساخت بناهدای غیررسدمی 

یعنی باشندگان این فضاهای فلیر در واقع جامعه و سیاست و اقتصاد سیاسی فضدا را بدا  ،هاآن

د و یدک مبدارزۀ اجتمداعی خداموش را بده صدورت غیدرارادی و کشدناین عمل به چالش می

و تمام قوانین  اندازندها بدان وابسته است به راه میناآگاهانه برای تولید فضا که حفظ بلای آن

هاست با اقدام اجتمداعی خدود موجود را در ملابل حق ذاتی به مکان که نیاز اساسی آن رسمی

رتبدة ( و فرحدزاد )11رتبدة ) آبادکه محلات اسلام دهدمینتایج تحلیل نشان  .شکننددر هم می

های مدورد نظدر ترین وضعیت را در این من له از نظدر برخدورداری از شداخص( نامناسب93

 ،همچندین اندد.ها را کسب کردهپونک بهترین رتبهمحلة شهرک غرب و محلة  ،دارند. همچنین

برخدوردار و ممحلات کد جزء آباد و کوهساربافت میانی من له به همراه محلات فرحزاد، اسلام

محلات قدیمی و جنوبی این من له همچون طرشت، الستوم، شریف، پل نصدر و همسدایگانش 

آباد، دریدا، پوندک، سدعادت ،شدوند. در نهایدتبرخوردار من له محسوب میمحلات نیمه ءجز

 شدوندمحسدوب مدیدو من لدة شهرک غرب، شهرک هما و صادقیه جدز محلدات برخدوردار 

عهددۀ توانندد از شهروندان بده تنهدایی نمدی، معمولاً به لحاظ ماهیتی که خدمات شهری دارند.

-لذا تأمین آن برای افرادی که در شهر ساکن هستند نیازمند سازوکار و برنامده ؛تأمین آن برآیند

بدا دو ندوع تولیدد دو من لدة  درهایی است که باید از سوی مدیریت شهری سازماندهی شود. 

فضدا و تولیدد غیرآگاهانده و آگاهاندة ها نام تولیدد توان بر آنکه در ابتدا می فضا مواجه هستیم

یعنی تولیدد فضدایی  ؛. فضایی که از منابع، امکانات، ثروت و قدرت بیرون آیدنهادجوش خود
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 ای تحت تأثیر لوگوس دکارتی و مدرنیته یدک ندوعگونهسالارانه و بهبرآمده از رفاه، فضایی فن

دریدا، شدهرک غدرب و  ةهمانند محل، سالارانه استشده و فنریزییافته و برنامهی سازمانفضا

مشدخص در قبدل از انللداب هدا این محلده یبندق عهکه از  طورپونک که در ابتدای امر همان

عددم امکاندات، کمبدود مندابع، ، اما در جبهة مخدالف ،اندشده بینیمرفه پیشطبلة برای  ،است

است فضدایی برآمدده از  اختاری که اقتصاد ناپایدار و نامولد و محیط بر او غالب کردهجبری س

غیرمنظم وابسته به نوسان اقتصادی و سدایر عوامدل چرخة در یک  در واقع، و است ساخته فلر

است که با توجده بده  بازتولید فضایی فلر ،نشین و اسکان غیررسمیهای فلیرساختاری در پهنه

دو من لدة رفته در س   من له در نابرابری فضایی، گسستگی فضایی محلدات گصورتم العة 

 کند. خودنمایی می

 نامهکتاب
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10. 
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         www.Eghtesadonline.comاز
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