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چکیده مقاله

حاشیه نشینی و مشکالت آن خصوصا در دهه های اخیر با گسترش شهر ها کنترل وضعیی حاشعیه نشعینی و گیعوگیری ا
گسترش آن بیش ا بیش احساس می شود .در این مقاله سیی شده پس ا بررسی مفهوم حاشیه نشینی ،روند شکل گیعری و
تاریخچه به اثرات سوء آن اشاره شود و به راهکارهایی گه کنترل میضالت حاشیه نشینی مهاگرین که عموماً ا فقیرتعرین
گروههای اگتماعی هستند ٬پرداخته شود .که در ناامن ترین مناطق شهری سکون اختیار کرده و همعین امعر نیعن نعدگی و
مییش آنها را با خطرات بیشتری مواگه ساخته اس  .ناامن تر شدن ندگی برای این گروه  ٬آنهعا را بعه مرحیعه ای رسعانده
اس که عمالً چینی برای ا دس دادن نداشته باشند ،به بمب متحرکی بدل می شوند که هرآن  ٬احتمال انفجار آنها وگعود
داشته و گ روه یادی ا مردم و دارایی آنها و حتی امنی کل شهر را به خطر می اندا ند.
واژگان کلیدی  :حاشیه نشینی ،گسترش شهر  ،معضالت  ،معیشت

مقدمه

نظریهپردا ان غربی اعتقاد دارند ساکنان حاشیهنشینها ،مردمی بیگا ،آواره و رانده شدهاند ،که مانند خس و خاشاک بر سعیل
مهاگرت ا روستاها کنده و به شهرها آورده شدهاند .بدون اینکه در گامیه مدرن پذیرفتعه شعده باشعند ،بعه نظعر ایعن گعروه
حاشیه نشینی ا گمیه عوارض گانبی گذار گوامع سنتی به سوی گوامع صنیتی و شهری مدرن اس و چنین تحعول عظیمعی
بدون عوارض گانبی امکان پذیر نخواهد بود .سیر منطقی این نظریه رهاسا ی حاشیه نشینان به حعال خعود اسع تعا اینکعه
دس نامرئی با ار فکری به حال آنان نماید و یا حداکثر محیی برای اگرای برنامه های تسکین دهنده گه کاسعتن ا خطعر
انفجار این بمب ساعتی باشند.

هدف اصیی ا نگارش این مقاله بررسی عوامل موثر حاشیه نشینی در ارتکاب گرم در شهر سبنوار بوده و نتایج این تحقیعق
نین در گه تایید فرضیه های این پژوهش بوده که بین عوامل موثر حاشیه نشینی و گرایش به رفتار بنهکارانه  ,عوامل موثر
حاشیه نشینی و عوامل محیطی و خانوادگی در مناطق حاشیه نشین و عوامل آمو شی و فرهنگی در منعاطق حاشعیه نشعین
رابطه ی مینی دار وگود دارد.
در کشور ما این بحرانها ا حساسعی بیشعتری برخوردارند.حاشیهنشعینی ا پیامعدهای توسعیه ناهمسعو و بعدریخ در نظعام
شهرنشینی اس  .بیش ا  ۰۵درصد ا گمیی گهان در شهرها سکون دارند ،فضعاهایی منطقعهای کعه بسعتری گسعترده ا
ساختارهای خرد و کالن ارتباطی ،تیارضات اگتماعی و خشون های سعا مان یافتعه را ترسعیی مینمایعد .بسعیاری ا مسعائل
اگتماعی-اقتصادی و سیاسی در کشورهای در حال توسیه ناشی ا رشد و گسترش بدریخ نظامهعا و فضعاهای شهرنشعینی
بوده اس  .مانی که ساختار کالن در تو یع سرمایه با ایجاد نابرابری برخی ا فضاهای منطقهای مثعل روسعتاها و شعهرهای
کوچک را محروم مینماید ،به خیق پارهای ا نظامهای وابسته  ،حاشیهای  ،عقبمانده  ،سعکونتگاههای غیرقعانونی و مهعاگر
دامن می ند( .حاشیهنشینی  ،۲شیخاوندی )۲۲۲-۲۲۲ :۲۸۳۲ ،ساکنینی که با پذیرش یا رد اهداف ساختار کالن شهری ا راه
مناسبات غیرتیریف شده و وسایل غیرقانونی درصدد کسب امتیا ات محروم شدهاند(.ر.ک :نظریه مرتعون ،مناسعبات اهعداف-
وسییه) این تو یع مناسبات و تسهیالت اثرات اقتصادی ،اگتماعی و گنایی خواهد داش .

بیان مسئله

مشکل حاشیه نشینی شهر سبنوار همچون سایر شهرهای گهان سومی ،عیل مشابهی دارد که در این تحقیق بسیاری ا ابیاد
متفاوت ا سایر پایان نامه ها در کنار عییی که تا به حال بیان شده اس مطعر معی گعردد وبیعد مکعانی وناهنجعاری هعای
اگتماعی اعی ا فرهنگی ،روابط اگتماعی ،فقر ،ندگی در خیابان ،و وق گذرانعدن در سعر کوچعه و محیعه ،تضعییف کنتعرل
اگتماعی غیر رسمی،ار وی بی حد وحصر ،تیارضات والدین  ،پایگاه اگتماعی – اقتصادی و فرهنگی خانواده،سطح تحصیالت
خانواده و … .مورد بررسی قرار می گیرد.
افنایش مینان گرایی در سالهای اخی ر تصادفی نیس و ریشه در گسترش شتابان حاشیه نشینی شهری دارد .و به همین خاطر
کالنشهرهای کشور با گاذبه های اقتصادی – فرهنگی در میرض خطر هستند چعرا کعه فراینعد افعنایش گمییع مهعاگران
مناطق ،سرعتی بی سابقه داشته اس .
ایران به عنوان شانندهمین کشور پرگمیی گهان طی سالهای  ۲۸۳۵ – ۲۸۸۰گمییتش  ۶/۸برابر افنایش یافته درحالی کعه
این رشد برای گمیی گهان کمتر ا  ۸/۲برابر بوده اس  .رشد گمیی شهری کشور طی همین مدت ( ۵۰سعال) بعیش ا ۷
برابر بوده اس .
غیر ا شهرهای بنرگ کشور ،درمورد خاص سبنوار پدیده گدیدی طی  ۲۷سال گذشته برو کرده که تقریباً غیرمتیارف بعوده
اس  .و آن افنایش انفجاری گمیی روستایی استان خراسان رضوی اس که با نرخی باالی  ۰/۷درصد رشد داشعته و گالعب
اینکه مهاگران به مناطق روستایی استان خراسان رضوی ا شهرها به روستاهای اطراف سبنوار رانده شده اند و این نمادی ا
پدیده موردبحث اس با ار ش گامیه شناختی باال (.موسسه مطالیات و تحقیقات اگتماعی دانشگاه تهران )۲۸۷۵
احساس ناامنی در محیه ،تنها به دلیل گرایی خشون آمین نیس بیکعه نابهنجاریهعا و رفتارهعای اخاللگرانعه چعون اعتیعاد ،
ولگردی  ،تکدی گری و سرق گذشته ا اینکه عامل اصیی ترس و احساس ناامنی عمومی اند به نوبه خود قطیا مینعه روا
گسترده گرایی را نین فراهی می نمایند .همانطوریکه اگر پنجره ای ا ساختمان بشکند و همچنان تیمیر نشعده رهعا گعردد بعه
ودی کل ساختمان منهدم خواهد شد .برای پیشگیری ا انهدام اگتماع نین باید به محض شکسته شدن اولین هنجار فعورا بعا
هنجار شکن برخورد کرد .

اهمیت و ضرورت تحقیق

حاشیه نشینان که بیشتر مهاگران روستایی و حامل خصی های اگتماعی هستند با خصایص گامیه شهری سنخیتی ندارند.
ا نظر آسیب های اگتماعی نین سهی باالیی ا وقوع گرم و گرایی به حاشیه نشینان اختصاص دارد و بعه دلیعل ععدم تطعابق
هنجاری و نایل نشدن به یک شناخ گامیه حاشیه نشینان ونین سطح نا ل مییش اقتصادی ایعن طبقعه گامیعه یعک نعوع
انحراف نهادینه شده در کنش آنها به چشی می خورد .
روا مشاغل کاذب و غیر رسمی ،فقر اقتصادی و نبود مهارت فنی در میان مهاگران حاشیه نشین مشاغیی را روا داده که در
متن یس شهری قابل مشاهده اس مانند دستفروشی کاال  ،داللعی و دیگعر دوره گردهعا ،ععدم برخعورداری ا بهداشع و
امکانات درمانی ،تراکی گمیی در کنار فقدان امکان شهری باعث شده که ا نظعر بهداشعتی منعاطق حاشعیه ای شعهرها در
وضیی وخیمی قرار گیرند و آمار باالی بیماری ه ای واگیر و پوستی و گوارشی گواهی براین مشکل عمده در مناطق حاشعیه
نشین اس .

مبانی نظری

در تیریف امنی منابع مختیف،تیاریف متفاوتی را ارائه کرده اند.فرهنگ میین امنی را مصدر گییی می داند که حاوی میعانی
چون ایمن شدن ،در امان بودن و بی بیمی اس (فرهنگ میین  )۸۰۵:۲۸۶۵ ،فرهنگ عمید نین امنی را آرامعش ،آسعودگی و
ایمنی تیریف کرده اس ( فرهنگ عمید .)۲۸۳ :۲۸۵۰ ،ا مقوله امنی میتوان دسته بندی هعای مختیفعی ارائعه داد .در یعک
تقسیی بندی عمده می توان امنی را به امنی فردی و اگتماعی تقسیی بندی نمود .بر ایعن اسعاس امنیع فعردی نعا ر بعه
آرامش و آسایشی خواهد بود که خود فرد با در نظرگرفتن امکانات گامیه برای خود فراهی می کند .در مقابل ،امنی اگتماعی
در اشاره به آسودگی و آرامش مهیا شده ا طرف گامیه برای اعضای خود به کعار معی رود(دفتعر سیاسعی نیعروی انتظعامی ،
 .)۲۸:۲۸۷۵در گوامع بدوی و ایستا یینی گوامیی که در آن ها قوانین مکتوب و مدون وگود نداش  ،گرم عبارت بود ا تخیف
و سرپیچی ا آداب و رسوم و ضوابط اگتماعی و کسی که مرتکب گرم می شد و یا عمل خالفی انجام می داد با تقبیح شدید
اگتماعی مورد مجا ات و سر نش قرار می گرف که این تقبیح و عکس الیمل های اگتماعی ،امرو ه منشأ پیعدایش ،تیییعر و
تکامل قوانین گنائی امرو ی می باشد(مساواتی آذر .) ۳ :۲۸۷۵ ،در این رابطه مانهیی میتقد اس که موضوع گرم ا نظر گرم
شناسان مفهوم گسترده تری دارد یرا اوالً گرم یا گنای بیش ا حد وسیع و گسترده اس  ،به طوری کعه معی توانعد تیییعر
رف تار را ا قتل بی نهای فجیع تا تخیفات گنئی ترافیک گاده یا تخیفات مربوط به مواد غذایی و یا سوءاسعتفاده ا مخعدرات
شامل شود.ثانیاً هیچ توافق کیی وگود ندارد که چه چینی گرم را ا بی عدالتی اگتماعی یا شبه گرم ها متماین و ا هعی گعدا
می کند(.همان ۰ ،و .)۵بنابراین ،گ رم عمیی اس که بر خالف یکی ا موارد قانون مجا ات عمومی هر کشور باشعد و مجعرم
کسی اس که در مان میینی عمل او بر خالف مقررات قانون رسمی کشور باشد (سعتوده .)۶۰:۲۸۷۸ ،حعامی نعژاد در پیونعد
گرم ،امنی و حاشیه نشینی اعتقاد دارد که ،حاشیه نشینی با قسم های شیوغ و کثیف شهر که فقر و بیماری ،گرم و گنای
در آن عمومی دارد شناخته می شود(میره.)۲۵ :۲۸۳۵،

معرفی شهر سبزوار و منطقه مورد مطالعه

موقعیت جغرافیایی

شهرستان سبنوار واقع در غرب استان خراسان رضوی براساس آخرین تقسیمات کشوری این شهرستان دارای چهار بخش به
نامهای مرکنی ،روداب ،داور ن و ششتمد اس  .بخش های گوین و گیتای در سال  ۲۸۳۷و بخش خوشاب در سال  ۲۸۳1ا
شهرستان سبنوار گدا شدند و خود به شهرستان ارتقا یافتند.
که ا شمال بعا شهرستانهای قوچان ،اسفراین و گاگرم؛ ا غرب با استان سمنان(شهرستان شاهرود)؛ ا گنوب بعا شهرسعتان
بردسکن و کاشمر و ا شرق با شهرستان نیشابور مجاورت دارد .همچنین در طول گاده ابریشعی و تراننیع کعاال و در مسعیر
تردد ائران حرم رضوی قرار دارد.

جمعیت

گمیی سبنوار در سال  ۲۸۳1برابر با  ۵۷۷۵۳۲نفر بودهاس که سی امین شهر پرگمیی کشور به شمار می آید .همچنعین
سبنواردومین شهر پرگمیی استان خراسان رضوی پس ا مشهد می باشد.
شهرسبنوار برخوردار ا  ۸هنارحاشیه نشین ا مجموع  ۰۵۵هنار نفعر گمییع اغیعب حاشعیه نشعین هعا مهعاگر هسعتند و ا
روستاهای مختیف استان خراسان رضوی و خراسان شمالی و گنوبی مهاگرت کرده اند .در برخی موارد حاشیه نشینی به این
مینی اطالق می شود که افرادی در کنار انباش باله های شهری نعدگی معی کننعد و ا آنهعا نیعن تیذیعه معی کننعد ولعی
خوشبختانه این نوع حاشیه نشینی در شهر سبنوار وگود ندارد( .شهردار سبنوار )۲۸۳1

تعریف عملیاتی
مفهوم حاشیه نشینی

مفهوم حاشیه نشینی به مینای اعی ،شامل تمامی کسانی اس که در محدوده اقتصادی شهر ساکن هستند ولی گذب اقتصاد
شهری نشده اند .گاذبهی شهرنشینی و رفاه شهری ،این افراد را ا ادگاه خویش کنده و بعه سعوی قطعب هعای صعنیتی و

با ارهای کار می کشد و اکثرا مهاگرین روستایی هستند که به منظور گذران بهتر ندگی ،راهعی شعهرها معی شوند(موسسعه
مطالیات و تحقیقات اگتماعی دانشگاه تهران ،بهمن ۲۸۰۵ص )۷٫
حاشیه نشینی ا دیدگاه آقایان منصوریان و آی الیهی به گونه ای دیگر اس « :حاشیه نشینان بر اثر نیروی دافیه ی خاستگاه
چون فقر و بیکاری و کمتر عوامل گاذب شهری ا ادگاه خود روستا ،ایل یا شهر – رانده شده و به شهرها روی آورده انعد ا
آنجایکه اکثری این گروهها بیسواد بوه و مهارت ال م را گه گذب در با ار کار شهر ندارند عامل پس ران شهری نین آنها
را ا شهر رانده و به حاشیه کشانده اس (منصوریان  ۲۸۷۶ ،ص )۲

مشکالت حاشیه نشینی در اطراف کال عیدگاه سبزوار

مسکن های غیر میمول  -خیابانها و کوچه های تنگ و باریک ،مشکالت یس محیطی و بهداشتی ،فنونی و تراکی بعاالی
گمیی  ،فقر فرهنگی و آسیب پذیری باال در برابر حوادث طبییی به خصعوص سعیل و لنلعه  -سعطح پعایین برخعورداری ا
امکانات و تسهیالت ندگی ،عدم برخورداری ا امکانات ،تأسیسات و خدمات شهری ،اشتیال غالب در مشعاغل غیعر رسعمی،
تصرف غیر قانونی مین و  ...ا ویژگیهای اسکان غیر رسمی می باشد.

منازل و معابر غیر استاندارد مشکل عمده حاشیه نشینی در اطراف کال عید گاه سبزوار

مهمترین مشکالت زندگی خانوادگی در محالت حاشیه نشین عبارتند از:

 -۲بیکاری و نداشتن شیل دائی سرپرس خانوار
 -۲نداشتن خانه و مسکن مناسب
 -۸ناهنجاری های اگتماعی و فرهنگی دراین محالت

 -۵عدم توانایی شهرداری ها در تامین امکانات رفاهی و تفریحی برای فر ندان حاشیه نشینان
 -۰اعتیاد
 -۶آسفالته نبودن کوچه ها
 -۷کمبود بهداش و سرپوش نبودن کال خروگی و فاضالب های محیه
 -۳کمبود امکانات رفاهی ،فرهنگی و آمو شی
 -1لوله کشی های قاچاق وبه دنبال آن ترکیدگی دائمی لوله ها
-۲۵شیوغی محیه ها؛ تراکی گمییتی یاد ،باف های چند قومی ا گمیه این میضالت هستند.
مهمترین علل تمایل به زندگی حاشیه نشینی

 -۲کمی در آمد روسای خانوار و باال بودن بهای مین و هنینه ساخ و سا رسمی و گرانی اگاره بها
 -۲دافیه های مبدا ا گمیه درآمد کی و نداشتن مین
 – ۸اگر شهرها بصورت مناسب منطقه بندی و توسیه نیابند مینه برای ساخ و سا های غیر مجا فراهی شعده و محعالت
اغه نشینی بوگود خواهد آمد.
 –۵مهاگرت،
 -۰نقش و تاثیر عمیکرد ادارات و دستگاههای دولتی و عمومی را نین نباید نادیده گرف .

نتایج تحقیق

مناطق حاشیهنشین شهر سبنوار موگب تراکی یاد گمییتی در مناطق و خانوارها می شود .همچنین استفاده ا مصالح کیدوام
و فقدان فضاهای سبن و با عمومی در سطح محیه های این مناطق و دسترسی ساخ واحدهای مسعکونی ایعن منعاطق بعه
شبکه های اصیی شهری ا ویژگی های کیی این مناطق اس .
نتایج توصیفی تحقیق نشان می دهد که  ۶1/۲درصد ا ساکنین مناطق حاشیه نشینی ا روستاها بعه ایعن منعاطق مهعاگرت
کردهاند ۲۵/۶ ،درصد نین ا سایر شهرها و یا ا سایر مناطق شهر به این سکون گاه ها آمده اند.
مطالیه سطح سواد و تحصیالت ساکنین در این مناطق نشان می دهد که اکثری آنها (  ۶۷/۲درصعد) تحصعیالت ابتعدایی و
پایین تر دارند %۸۵/۵ (.بی سواد % ۸۶/۷ ،دارای تحصیالت ابتدایی) در حالی که فقط درصد کمی تحصیالت باالتر داشعتهاند(
 %۲۶سطح راهنمایی % ۵/۲،در سطح متوسطه % ۲/۳ ،دیپیی ،و  % ۶فوقدیپیی و باالتر تحصیل کرده اند).
مطالیه وضیی شییی ساکنین مناطق حاشیه شهر سبنوار نشان می دهد که حعدود  % ۲1/۳ا سعاکنین ایعن منعاطق کعارگر
رو مند و  % ۵/۷شاغل در بخش دولتی و  % ۷/۶شاغل در بخش خصوصی و  % ۲۲/۰ا آنها کشاور و  % ۵۷/۲ا آنهعا خانعه
دار( نان) و  % ۳/۸ا آنها بیکار بوده و شییی نداشته اند.
با توگه به نوع مشاغیی که عنوان شد ،افراد پاسخگو یا فاقد شیلاند ،یا کارگر یا خانه دار و یا شاغل در بخش خصوصی اند.

پیشنهاد و راهکارها جهت افزایش امکانات به حاشیه نشینان

 -۲ارتقاء کیفی سکون ا طریق اعطاء برخی امکانات و تسهیالت و سیی در تطبیق منا ل و محالت با اصول و مییارهعای
شهرسا ی صورت پذیرد.
 -۲احداث میابر و گذرگاهها در این مناطق که امکان دسترسی آسان و فوری پییس و نیروهعای انتظعامی و امنیتعی و اکیع
های امداد مثل خودروهای آتش نشانی و اورژانس و غیره را فراهی نماید.
 -۸ایجاد روشنایی کافی در کوچه ها و میابر.
 -۵شناسایی ارا ل و اوباش و مجرمین سابقه دار این مناطق و تشکیل شناسنامه برای نامبردگان.
 -۰باال بردن ضریب امنیتی مناطق یاد شده توسط مراگع انتظامی و امنیتی.
-۶تیطییی مراکن صنفی فاقد مجو و پروانه کسب و النام آنها گه اخذ مجو و پروانه کسب.
 -۷یباسا ی واهر ساختمانها و بناهای موگود در این مناطق چرا که ثاب شده مسکن بد و کثیف تاثیر در وقوع گرم دارد.
 -۳ایجاد فضاهای تفریحی و فراغتی سالی گه پرکردن اوقات فراغ ساکنین مناطق حاشیهنشین.
 -1با رسی و نظارت کافی کارشناسان بهداش و محیط یس ا مناطق حاشیه نشینی.
 -۲۵تصویب طرحها و برنامه های و پروژه های مهی شهری.
 -۲۲پیشنهاد راهکارهایی گه پیشگیری و کاهش گرایی در مناطقی که هنو حاشیه نشینی در آن روا نیافته.
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آقاگانیان ،اکبر و امیرهوشنگ مهریار ( )۲۸۰۳تاثیر مینان معرگ و میعر بعر شعیوع اسعتفاده ا وسعایل و روشعهای
گیوگیری ا حامیگی در گوامع روستایی ایران ،شیرا  ،مرکن گمیی شناسی
احمدیان ،محمد عیی حاشیه نشینی؛ ریشه ها و راه حل ها ،اندیشه حعو ه ،شعماره  ۵۸و  ،۵۵آذر اسعفند  ( ،۲۸۳۲ا
صفحه  ۲۷۶تا ) )۲1۶
اصیری مانی پژوهشی در روند حاشیه نشینی ایران ( مطالیه موردی سبنوار )  ،اکبر  ،صص  ۸۳و ۸1
بهناد فر ،مصطفی ،۲۸۳۰ ،در گستجوی هوی شهری سبنوار ،و ارت مسکن و شهرسا ی
پاکدامن ،رستمییی ،۲۸۷۶ ،کییات نظری و عمیی باف قدیی در مقیاس گهانی ومیعی مجموععه مقعاالت همعایش
تخصصی بافتهای شهری
تدبیر سال پانندهی چالش حاشیه نشینی و مدیری شهری ، ،شماره  ،۲۰۲دی ۳۸
تقوی ،نیم اهلل ( )۲۸۷۶مبانی گمیی شناسی ،انتشارات پژوه ،سبنوار
توسیی ،غالمیباس ( )۲۸۷۶گامیه شناسی شهری ،دانشگاه پیام نور
خراطها ،سیید ،محالت ناهنجار شهر تهران (مورد  :محیه غرب ) ،مجموعه مقاالت همایش حاشیه نشینی و اسکان
غیر رسمی
دهقان،مهدی،حاشیه نشینی مقاله برنامه رینی شهری درس گیرافیای شهری
هادیناده بنا  ،مریی حاشیه نشینی و راهکارهای ساماندهی آن در گهعان ، ،اندیشعه حعو ه ،شعماره  ۵۸و  ،۵۵آذر –
اسفند ۲۸۳۲
رفیع پور فرامر  ،سرطان اگتماعی فساد  ،شرک سهامی انتشار ،چاپ اول ۲۸۳۶
رفیع پور ،فرامر  . ۲۸۷۶ .توسیه و تضاد  :کوششی در گه تحییل انقالب اسالمی و مسایل اگتماعی ایران .تهران
 :دانشگاه شهید بهشتی .
ریموند گسن گرم شناسی نظری  ، ،ترگمه مهدی کی نیا  ،انتشارات مجد  ،اردیبهش ۲۸۷۷
سا مان برنامه و بودگه ،قانون برنامه دوم و سوم و چهارم توسیه اقتصادی – اگتماعی کشور
ستوده هدای اله آسیب شناسی اگتماعی ( گامیه شناسی انحرافات )  ، ،انتشارات آواری نور ۲۸۳۵ ،
سرشماری عمومی نفوس و مسکن ،مرکن آنمار ایران ۲۸۳۰ ،۲۸۷۰ ،۲۸۶۰
سیطان اده -حسین  ،۲۸۶۷ ،مقدمه ای بر تاریخ شهرسا ی در ایران،انتشارات سپهر ایران
شماعی،عیی و احمدپور -احمد ،۲۸۳۵ ،بهسا ی و نوسا ی شهری ا دیگاه گیرافیا ،انتشارات دانشگاه تهران
عطاءاهلل ،حاشیه نشینی ،یک میضل اگتماعی ،مثنوی ،مجموعه مقاالت همایش حاشیه نشینی و اسکان غیر رسمی
فیسفی  ،محمد تقی . ۲۸۰۸ .بنرگسال و گوان ا نظر افکار و تمایالت .تهران :میارف اسالمی.
قهرمانی  ،حسن  ، ۲۸۳۶ ،پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آ اد اسالمی واحد مرند
مجموعه قوانین و مقررات شهرسا ی و میماری ، ۲۸۳۵ ،مرکن مطالیات و تحقیقعات شهرسعا ی و میمعاری و ارت
مسکن و شهرسا ی
مشهدی اده د هاقانی -ناصر ،۲۸۷۸ ،تحیییی بر ویژگیهای برنامه رینی شهری در ایران،انتشارات دانشعگاه عیعی و
صنی ایرن.
مهدیناده -گواد ،۲۸۳۲ ،برنامه رینی راهبردی توسیه شهری ،مرکعن مطالیعات و تحقیقعات شهرسعا ی و میمعاری
و ارت مسکن و شهرسا ی

