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 مسکن و اسکان غیر رسمی در جهان و ایران

 
 ، واحد ساوهدانشگاه آزاد اسالمی ،مهندسی معماریخته کارشناسی ارشد آمودانش :1امید پیکانی

omidpeykani@gmail.com 

 ، واحد علوم تحقیقات تهران، ایرانآزاد اسالمی ، دانشگاهاستاد مدعو سیروس باور:

cyrus.bavar@gmail.com 
 

 چکیده
و تا حدی پیامد پیدایش حاشیه نشینی هم درجهان و هم در ایران همزاد و همراه پدیده مهاجرت  کره زمین افزوده می شود،گذرد بر تعداد جمعیت هر روز که می     

و  ترینبه همین دلیل نامتعارفگردد، و پخش آن به سایر نقاط جهان برمی. حاشیه نشینی در مقیاس وسیع و معنای جدید به دوره پس از انقالب صنعتی در اروپا آن بود

در  ایو سکونتگاه های غیر رسمی و حاشیههای در مناطق شهری متعلق به حاشیه نشینان است. در سال های اخیر به تدریج محالت نابسامان ترین خانهدغیراستاندار

مقاله حاضربه پدیده اسکان غیر رسمی  از جمله  . ، خارج از توسعه شهری و به صورت خودرو شکل گرفته و گسترش یافته استپیرامون شهرهای کشورهای جهان

داند. هدف از انجام این پژوهش عوامل تهدید کننده توسعه شهری میهای غیررسمی را به عنوان یکی ازی پرداخته است و همچنین سکونتگاهمسکن فقرای شهر

رسمی مورد مطالعه و ارائه های غیرختلف جهان در رابطه با  سکونتگاهمهای های دولتی تصمیم گیری و سیاستی عوامل موثر در شکل گیری و نحوهشناسایی و بررس

چنانکه جهان در چند مختلف بتوان راهگشای بسیاری از مشکالت را ساماندهی نمود.  توجه به گستردگی آن در کشورهای هایی در جهت کاهش این مسئله و باراه حل

این پژوهش در نظر دارد  سید.درصد کل جمعیت جهان ر 06رد و در اوائل سده بیستم جمعیت شهری به بیش از دهه اخیر همچنان رشد شتابان شهری شدن را طی ک

 های بخش مسکن در مناطق و کشورهای مختلف جهان و ایران ) اعم از توسعه یافته و در حال توسعه ( را نیز مورد مطالعه قرار دهد.ویژگی

 

 مسکن فقرای شهری ،محالت نابسامان، رسمی، توسعه شهری ، اسکان غیرانقالب صنعتی ها:کلیدواژه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در  1930که در سال  "یشرفت تکنولوژی واقع در شهر ساوهطراحی مسکن آینده با پ "رشد معماری نویسنده اول با عنواناین مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ا -1

 ه است.انجام شدنویسنده دوم  ییراهنماکه به  واحد ساوه اسالمی گروه معماری دانشگاه آزاد 
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 مقدمه
محیطی و کالبدی خود فرهنگی، زیست  اجتماعی، ،. این بخش با ابعاد وسیع اقتصادیهای توسعه در کشوری دانستتوان یکی از مهم ترین بخشرا می بخش مسکن     

ترین معضالت قشرهای گوناگون خصوصا خانوارهای کم مسکن در چند دهه اخیر یکی از مهمها و سیمای جامعه دارد. تامین گیای در نمایان شدن ویژتاثیر گسترده

ترین نیازهای انسان است و کیفیت آن بر کیفیت زندگی تاثیر مستقیم دارد. منظور از مسکن صرفا تامین سرپناهی های جهان است. اسکان یکی از اصلیدرآمد کشور

 گیرد.و روابط همسایگی را نیز دربر می گریمکان گزینی، شکل خانه، نحوه تصدیکونت نیست، بلکه همه مباحث مربوط به برای س

، از یک سو تقاضا برای مسکن تحت تاثیر رشد باالی جمعیت مهاجرت از روستاها به شهر و درصد نسبتا باالی تشکیل در کشورهای در حال توسعه مشکالت مسکن

، توزیع نامناسب درآمد، فناوری عقب مانده و وابستگی بعضی از مسکن به دلیل درآمد سرانه پایین ای قرار دارد. اما از سوی دیگر عرضهتحت فشار فزایندهه خانواد

یژه در شهرها و کالن شهرها ( به نهادهای ایجاد مسکن به خارج از کشور بسیار کم کشش است. این عدم تعادل در عرضه و تقاضا مشکل مسکن را در این کشورها ) به و

 رین مسائل شهری تبدیل کرده است.یکی از مهم ت

اولی معموال:  .های فقیر نشیندهند: حاشیه نشینی و تشکیل محله از خود بروز مییاز خود به مسکن دو واکنش متفاوت دستان معموال برای برآورده ساختن نتهی     

، اند. در مقابلنی بدون اجازه صاحب آن ساخته شدههای غیر رسمی با تخلف از مقررات ساختمانی و یا در زمیطور سکونتگاه بهساخت و سازهایی را شامل می شود که 

قرار ، متروکه شدن بنا و تقسیم آن به بخش های فرعی در وضعیت زیر استاندارد طریق مجموعه عواملی مانند سن بنامحل های فقیرنشین بناهای پایداری هستند که از 

 (.110: 1911، اسمیت، 06: 1931اند )قاسمی و قادرمرزی،گرفته

تنها نتیجه فقر نیست بلکه نتیجه تلفیق فقر با کمبود درآمد و نیز ناکارآمدی نظام تامین مسکن است.این یک واقعیت است که در سکونتگاه ها از سوی دیگرسکونتگاه     

وانند از مسکن رسمی برخوردار بسیاری از آنان با اندکی تعدیل و انعطاف در قوانین و مقررات شهری و مسکن شهری می تهای غیر رسمی گروهایی زندگی می کنند که 

ای مسکونی در شهر و اطراف آن است که توسط افراد عبیری فقیر نشین، بطور کلی ناحیهای و به ت. سکونتگاه های غیر رسمی، حاشیه(01: 1911)ایراندوست،شوند

ساکن می شوند. این گونه شغال شده است که هیچ نوع دسترسی به زمینی که متعلق به خودشان باشد ندارند و از این رو، در زمین های خالی به صورت غیرمجاز فقیری ا

 .(111، 1911، کاتو،1: 1930ها که عمدتا درون یا مجاور شهرها واقع هستند)عظیمی آملی،سکونتگاه

 روش تحقیق
ورت جمع آوری اطالعات و با استفاده از منابع کتابخانه ای بوده و هدف اینن پنژوهش تجنارب کشنورهای مختلنف جهنان و اینران بنرای مقابلنه و          مقاله پیش رو به ص

 جلوگیری از توسعه سکونتگاه های غیر رسمی، سیاست ها و راه کارهای مقابله با حاشیه نشینی در سطح جهان به چه صورت می باشد.

 مبانی نظری

 پیدایش حاشیه نشینی 

برمی گردد که به مکان های شلوغ و مراکز جرم خیز اطالق می شد. به معنای اعم، مفهوم حاشیه نشینی شامل همه  1111ظاهرا اولین تعریف از حاشیه نشینی به      

رفاه شهری این افراد را از زادگاه خویش به سوی قطب های کسانی است که در محدوده اقتصادی شهر ساکن اند، ولی جذب اقتصاد شهری نیستند. جاذبه شهرنشینی و 

(. امروزه ، پس از سپری 1: 1901)زاهدی ؛ن بهتر زندگی راهی شهرها می شوندصنعتی و بازارهای کار می کشد و بیشتر مهاجران روستایی هستند که به منظور گذرا

، جهان در محدوده کشورهای سرمایه راه کارهای گوناگون برای حذف آن ان سوم و پیگیریسال از پیدایش گسترده حاشیه نشینی در کشورهای جه 16شدن بیش از 

ت سرپناه برای داری پیشرفته و جهان سوم فقط به نوعی ساماندهی و تا حدودی مهار حاشیه نشینی دست یافته است. در این میان ، موضوع کیفیت مسکن به صور

ا پدیده حاشیه نشینی در تاریخ زندگی اجتماعی انسان ها است. این پدیده با پیدایش شهرنشینی در کشورهای سرمایه حاشیه نشینان بسیار مهم و ضروری است. منش

 .(131: 1931) قاسمی و قادرمرزی،کشورهای در حال توسعه شکل گرفت داری صنعتی و بعدا در

 حاشیه نشینی در کشورهای جهان 

رو هستند. انگلس یک صد سال حاشیه نشینی و زاغه نشینی رو به ی در حال توسعه ، به نوعی با مشکالت ناشی ازهمه شهرهای جهان به خصوص شهرهای کشورها     

داند. همچنین، نقش مسئوالن دولتی را در احداث مسکن و ارائه مقرارتی ن ها را ناشی از انقالب صنعتی میکند و وجود آای اشاره میپیش در انگلستان به محالت زاغه

هستند. مسئله  اند که همه کشورها درصدد رهایی از آنایند. چنین مناطقی همان مناطق زاغهکقوانین مربوط به طراحی تصدیق می کنترل خانه سازی و ارائهبرای 

که یکی از آثار و پیامدهای توسعه  ، اجتماعی و کالبدی داشتهفیزیکی شتابان و نامتعادل شهرها، پیامدهای نامطلوب اقتصادی ، با توجه به توسعهحاشیه نشینان شهری

 کن حاشیه نشینان است.فیزیکی ناموزون و نامتعادل شهری مس

خانمان وجود دارد و حدود یک میلیارد نفر نیز به طور نامناسب ساکن شدند. تردیدی نیست که قشر میلیون نفر بی 166ح جهان بیش از است که در سطبرآورد شده      

، بق با نیاز کشورهای در حال توسعهکنند. با میزان رشد کنونی شهرنشینی و ناتوانی در نظام تحویل مسکن مطامناطق در حال توسعه زندگی می رعظیمی از این افراد د

رای اسکان دادن خانوارها میلیون واحد جدید ب 91است که در طول دو دهه آینده سالیانه نیاز است تا حدود ینده نیز متحمل است . برآورد شدهافزایش بحران مسکن در آ

هزار واحد ساختمانی در مناطق شهری کشورهای در حال  31و جایگزینی با واحدهای نامناسب مناطق شهری ساخته شوند. به عبارت دیگر، نیاز است که روزانه حدود 
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درصد در  11، بی و حوزه کارائیبجنودرصد در آمریکای 10انوسیه، است که دو سوم این نیازها در آسیا و منطقه اقیود. به طور تقریبی تخمین زده شدهتوسعه تکمیل ش

 .(130و139: 1931) قاسمی و قادرمرزی،ی شمالی و خاورمیانه وجود دارددرصد در آفریقا 1صحرای آفریقا و 
 

 ای در کشورهای جهانهای حاشیه.علل پیدایش مشکل مسکن و سکونتگاه 1جدول 

 ایحاشیه هایسکونتگاه ایجاد و مسکن مشکل پیدایش مسکن مشکل پیدایش تاریخ  کشور نام

  شدن رها و جمعیت افزایش انگلیس، کشور شدن صنعتی پی در (1161 -1111) نوزده قرن اوایل  انگلستان

  کار نیروی

 کشاورزی کار نیروی رهاشدن و شهری جمعیت افزایش و صنعتی رشد پی در 1106 دهه اواخر  آلمان

 شهر در تسلیحاتی هایکارخانه به کارگران هجوم و اول جهانی جنگ شروع 1316 ژاپن

 شد اجتماعی و سیاسی معضل به تبدیل مسکن مشکل صنایع رشد ظهور با 16 قرن آغاز و 13 قرن پایان دانمارک

  شهرها به مهاجرت و شدن صنعتی آغاز (1311)اکتبر انقالب شوروی

 جدید فناوری از استفاده و مجزا مسکونی واحد داشتن به تمایل 1396 سال از پس آمریکا

 نشینی شهر رشد و جمعیت افزایش و کشور شدن صنعتی نوزدهم قرن سوئد

  کمونیستی حکومت تثبیت 1316 سال از پس چین

  روستایی و شهری کارگران طبقه مشکل پیدایش 1316 دهه از  کوبا

  استقالل از پس سیاسی دالیل به کلمبو ویژه به شهری مناطق به مهاجرت (1313 -1316) استقالل از پس دوره سریالنکا

  صنایع رشد دلیل به شهرها به روستاییان مهاجرت استقالل از پس 1316 دهه هند

  شهرها در جدید مشاغل ایجاد و بزرگ صنایع ایجاد 1316 سال از بعد مصر

 (131، 1931ماخذ: ) قاسمی و همکاران،                                                                                                                                                  

 

  مهاجرت وحاشیه نشینی

ه غربی شهری در کشورهای جهان سوم از مباحث جوامع علمی و دانشگاهی کشورهای پیشرفت -ید روستاییبا مهاجرت های شد 1316حاشیه نشینی به ویژه از دهه      

کرد. نظام سرمایه داری جهانی معرفی میها حذف ناپذیر موجود در آن را به منزله تظاهر بی عدالتی ، تحلیل غالب از پدیده حاشیه نشینیهاو جهان سوم شد. در آن سال

ورهای جهان درصد جمعیت کش 06حدود  1619سریع شهرنشینی زاغه نشینی آشکار ظهور کرد. در سال  ر کشورهای جهان سوم نیز رشد بسیار، د1316از اوایل دهه 

ز هر هفت نفر ا، به طوری که در دنیا له اصلی هزاره سوم معرفی شده استها زندگی می کردند. براساس گزارش سازمان ملل حاشیه نشینی مسئسوم در همین سکونتگاه

حدود دو میلیارد نفر  1696ای برای این موضوع نداشته باشند، تا سال ها برنامهاین روند ادامه پیدا کند و دولت های غیر رسمی زندگی می کند. اگریک نفر در سکونتگاه

 .(130: 1931) قاسمی و قادرمرزی،ها زندگی خواهند کردونه سکونتگاهاز جمعیت شهرنشین دنیا در این گ
 

 . سیاست ها و راه کارهای مقابله با حاشیه نشینی در سطح جهان 1جدول  

 نتایج اقدامات الگوها زمان ردیف

 

1 

 

  دهه

1306  

 

 

 خانه برنامه

 سازی

 اجتماعی

 در اجتماعی سازی خانه سیاست اتخاذ شهری، مسکن کمبود و فقر رشد

 .قیمت ارزان مسکن ،احداث کشورها از بسیاری

 و شهری روستا مهاجرت تشدید دولتی، مالی منابع کمبود

 احداثی مساکن از( دف) فقیر های گروه ماندن نصیب بی

 حل راه این شکست به منجر باال استانداردهای با پرهزینه

 .شد

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 دهه

1316 

 

 

 زمین طرح

 خدمات

 بهنره  فقینر،  هنای  گنروه  بنه ( سرویس) خدمات با همراه تفکیکی زمین ارائه

 تحت و مسکن احداث هایوام ارائه همراه به افراد، مالی هایتوانایی از گیری

 . نشین حاشیه هایخانواده بیشتر دادن قرار پوشش

 دولتی، مقامات سوی از عرضه برای عمومی زمین کمبود

 بازپرداخت ناتوانی فنی، هایمشاوره به دسترسی مشکالت

 .رود می شمار به طرح این شکست دالیل از ها وام

 

 بهسازی برنامه

 ها زاغه

 و زمنین  عرضنه  مشنکالت  و سنازی خاننه  سیاست زمین در مالی محدودیت

 زاغنه  بهسنازی  زمیننه  در گنذاری  سرمایه به اقدام دولتی مسئوالن خدمات،

 .  کردند مالکیت تثبیت و رسمی غیر هایسکونتگاه و شهر حاشیه های

 ناشنی  مشنکالت  شنهری،  گسنترش  توسنعه  بنر  ناچیز تاثیر

 مشنکالت  و شهری شده بهسازی هایساخت زیر ازنگهداری

 شنده  خودیناری  کناهش  به منجر زمین تملک حق از ناشی

 .باشد

 

 

9 

 

 

 دهه

1316 

 

 توانمندسازی

 شنرایط  بهبنود  و مسکن ایجاد برای موجود منابع و بالقوه امکانات همه بسیج

 تخرینب  از جلنوگیری  فقینر،  سناکنان  فعال مشارکت فقیر، هایگروه زندگی

 .همه برای کافی سرپناه تامین بر مشارکتی هایروش بر تکیه سرپناه، حاقل

 اراضننی نادرسننت معادلننه شننده تضننمین تملننک حننق نبننود

 مسنکن،  زمیننه  در پنذیر  انعطناف  منالی  های نظام مسکونی

 از طراحننی و سنناز و سنناخت زمینننه در نننامطلوب مقننررات

 .ساخت طرح مشکالت
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0 

 

 

 

 

 روند

 کنونی

 به 1666)

 (بعد

 جهننانی پیکننار

 تضننمین بننرای

 و اقامننت حننق

 سنننننننکونت

 شنننننهرهای)

 (زاغه بدون

 فقیر قشر مشارکت. است اقتصادی توسعه الزمه مالکیت حق تضمین

 برای مسکن حق مسکن، مشکل حل برای هاییحلراه طراحی در طراحی

 پایدار، توسعه برای ای وسیله عنوان به مشارکت مالکیت، حق تضمین همه،

 فقیر قشر دسترسی اجباری، تخلیه جای به زور اعمال بدون مجدد اسکان

 .سکونت برای زمین به شهری

 در ها آن مشارکت و نشینان حاشیه دسازینتوانم برای تالش

 .خود زندگی برای گیری تصمیم

 ( 116: 1931ماخذ: ) قاسمی و قادرمرزی،
 

 ETHOS. هفت قلمرو نظری بی خانمانی در  9جدول

 (90، 1930ماخذ: ) پلچی و تلر، مشکینی و همکاران،

 

  ETHOSتعریف بی مسکنی از منظر 

به عنوان یک نقطه  ETHOSای منطقی و متناسب داشته باشیم از تیپ شناسی خانمانی مقایسهبت به تعاریف مختلف بیبرای اینکه در کشورهای مختلف بتوانیم نس     

مسکنی ترویج اشتراک مفاهیم و تعاریف بیراه اندازی شد. این چهارچوب به منظور   FEANTSAتوسط  1661، در سال  ETHOS ^1مرجع مشترک استفاده کردیم. 

 بر پایه ایده زیر استوار است :    ETHOSمدلکند . ی بحث پیرامون بی مسکنی فراهم میاست و زبانی مشترک برار نظر گرفته شدهدر سراسر اروپا د

 " کند.یک خانه می شود و تعاریف فیزیکی، اجتماعی و حقوقی یک مسکن مناسب، ایمن و مطمئن را بیان می آنچه که سبب ساخت "

ETHOS  باشند. ماعی و حقوقی فاقد مسکن مناسب میهایی است که در قلمروهای فیزیکی، اجترا مشخص کرده است و شامل خانوادهحادترین اشکال تقاضای مسکن

مانند کمبود مسکن و یا کمبود مسکن مناسب(. کاستی دوم به شرایط متزلزل شود ))کالبدی( مربوط میموارد فیزیکی به آن پرداخته است به ETHOSاولین کاستی که 

، سوم به قلمرو اجتماعی مربوط است وان حقوق محدود شده و یا فقدان حقوق برای اقامت در منازل تعریف می کند. کاستیآن را به عن  ETHOSقانون مرتبط است که 

عث اختالل در کیفیت ، امنیت فیزیکی ناکافی و همچنین کمبود فضا برای تعامالت اجتماعی باندگی به دلیل عدم حفظ حریم خصوصیمثال محل اقامت یا وضعیت ز

 .(90و91، 1930پلچی و تلر و همکاران،)ودزندگی می ش

 ( هبیتات) 1سکان بشر سازمان ا

های پایدار از لحاظ ا وظیفه ارتقاء و بهبود سکونتگاهب 1311یکی از مراکز مهم و تاثیرگذار جهانی در زمینه اسکان غیر رسمی سازمان هبیتات است که در سال       

سرپناه مناسب برای همه تاسیس شد. بدین ترتیب هبیتات در شرایطی فعالیت خود را آغاز کرد که سیاست های غالب در اجتماعی و محیطی و نیل به تحقق راهبرد 

های غیر رسمی بودند. با آغاز به کار هبیتات راهبردهای به مانی و تخریب و پاکسازی سکونتگاههای آپارتسعه شهری شامل ساخت و ساز مجموعهعرصه مسکن و تو

.  ین و مسکن مورد توجه قرار گرفتندتن بخش غیر رسمی ارتقا و بهبود اسکان غیر رسمی و طرح های تامین زمین و خدمات و پرداخت یارانه زمرسمیت شناخ

ی به ، تامین مالی مسکن و ظرفیت سازشارکت اجتماعی، مکید بر مشارکت بخش خصوصی و عمومیرویکردهای توانمندسازی  و بهبود وضعیت مدیریت شهری با تا

 صورت راهبردهای اصلی این دوره مطرح شدند.

 

 دسته بندی 

 مفهومی

 

 دسته بندی عملیاتی

 

 

 قلمرو فیزیکی 

 

 قلمرو حقوقی 

 

 قلمرو اجتماعی 

 

 

 بی مسکن 

 

1 

 

 بی سقفی  

 

 بدون سکونت )سقف(

فاقنند مجننوز قننانونی بننرای   

 مالکیت یک فضای انحصاری  

هیچ فضای شخصنی خصوصنی و ایمنن    

 برای تعامالت اجتماعی وجود ندارد

 

1 

 

 بی مسکنی

دارای مکانی برای زندگی مناسنب، بنرای   

 سکونت  

فاقنند مجننوز قننانونی بننرای   

 مالکیت یک فضای انحصاری

هیچ فضای شخصنی خصوصنی و ایمنن    

 برای تعامالت اجتماعی وجود ندارد

 

 

 

 

 

 

  محروم از مسکن

 

9 

دارای مکننانی بننرای زننندگی )ننناامن و     مسکن ناامن و ناکافی 

 نامناسب برای سکونت (

 فضا برای تعامالت اجتماعی وجود دارد  بدون امنیت مالکیت  

 

0 

مسننننکن نامناسننننب و 

اننننزوای اجتمننناعی در  

های تحنت تصنرف   خانه

 قانونی

دارای مجوز قانونی/ یا امنیت  مسکن ناکافی )نامناسب برای سکونت (

 تصدی 

هیچ فضای شخصنی خصوصنی و ایمنن    

 برای تعامالت اجتماعی وجود ندارد

 

1 

نامناسب )تصدی مسکن

 ایمن(

امنیت دارای مجوز قانونی/ یا  برای سکونت( )نامناسبناکافیمسکن

 تصدی

 وجود دارد یتعامالت اجتماع یفضا برا

مسننکن ننناامن )مسننکن  0

 مناسب(

 بدون امنیت مالکیت بدون امنیت مالکیت   دارای مکانی برای زندگی

 

1 

انزوای اجتماعی در یک 

 بافت ایمن و مناسب  

دارای مجوز قانونی/ یا امنیت  دارای مکانی برای زندگی

 تصدی

 دارای مجوز قانونی و/ یا امنیت تصدی 
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، سیاست های شهری و توسعه اقتصادی ، فقر و مردم و توانمندسازی بازار مسکن توصیف کننده سندهای 1666انتشار اسنادی از جمله راهبرد جهانی سرپناه تا سال  

-بشر قرار گرفت که برنامه ریزی کلراهبرد توسعه پایدار شهری در دستور کار سازمان اسکان  1336واسط دهه ااز  .شده در این دوره بودندپشتیبانی راهبردهای مطرح 

محیطی ، با تاکید بر مدیریت زیست دهد. ابزار اصلی اجرای راهبرد، همانند دوره قبلو پایداری در کانون توجه قرار میبرابری با هدف ایجاد تعادل میان کارآمدی، نگر را 

 .(161، 1669، سازمان اسکان بشر ، 10،ص 1931قاسمی و قادرمرزی ،ز میان بردن فقر است)و ا
1- UN-Habitat  

     
گان (تصاویر اسکان غیر رسمی، ) ماخذ: نگارنده  

 

 
 (   HABITAT) . چالش های اسکان غیر رسمی از دیدگاه سازمان جهانی اسکان بشر1نمودار

 (UN-HABITAT, 2003: 11)؛169: 1931قادرمرزی،ماخذ: ) قاسمی و 

 

 

 ( 01: 1931)ماخذ: نگارنده(به نقل از،)قاسمی وقادرمرزی، ای شهرهای حاشیههای حاکم بر سکونتگاه. ویژگی1نمودار

 فقر و محرومیت اجتماعی، فقر درآمد و دسترسی، فقر قدرت وناتوانی گروه های اجتماعی

 نبود تامین حق سکونت با وجود شرایط غیر رسمی و غیر قانونی 

 مسکن غیراستاندراد یا غیر رسمی و یا غیر قانونی و نبود حداقل معیارها و مصالح نامناسب

 فقدان خدمات پایه و نبود تسهیالت بهداشتی و آب و فاضالب  

 شرایط زندگی ناسالم و موقعیت خطرناک و به دور از ایمنی محیط 

 تراکم باال و ازدحام و در نتیجه پایین بودن سرانه ها 
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 ای و تطبیقی )مسکن در کشورهای مختلف جهان(. جدول مقیاسه0جدول 

 

 کشور

 

 گیری شکل دالیل

 

 گیری شکل سال

 

 مسکن مشکالت

 

 ها سیاست و برنامه

 

 درآمد با ها گروه

 مختلف

 

 ها سیاست و راهبردها

 

 

 
1 

 

 

 

 در مسکن

  آمریکا

 

 فراگینر  نظنام  فاقد آمریکا

 در اجتمننناعی مسنننکن

 .اروپاست با مقایسه

 مسننکن هننای سیاسننت

 اسنناس بننر کشننور ایننن

 منالی  بازارهای و مالیات

 مسنکن  ایجناد  سرمایه و

 کند می عمل

 شنروع  بنا  و 11 قرن آغاز از

 از مختلننف اقننوام مهنناجرت

 تایال به گوناگون کشورهای

 مسننکن الگوهننای متحننده،

 ملینت  بنه  توجنه  با متفاوتی

 کنه  آمند  پدیند  مهاجر اقوام

 اینننن در فرهننننگ تفننناوت

 ابتنندا همننان از مهنناجران

 نیازهنای  آمندن  پدید سبب

 امننر در متنننوع و متفنناوت

 گردید مسکن

 جهننانی جنننگ از پننس

 کیفیننت در بهبننود دوم،

 تجهیننننزات مسننننکن،

 مالکینت  نوع و مسکونی

 در خصنوص  بنه  مسکن،

 پوست، سفید خانوارهای

 آن در چه اگر آمد، پدید

 از بسنیاری  هنم  باز زمان

 سننننناکن خانوارهنننننا

 زینر  مسنکونی  واحدهای

 بودن استاندارد حد

 فراگیننر نظننام غینناب در

 در اجتمننناعی، مسنننکن

 اجتماعی سیاست امریکا

 بنازار  بنر  مبتننی  مسکن

 است مالی

لنت  دو مسنتقیم  هنای کمک

 بخننش بننه(فنندرال) مرکننزی

 بسنیار  خانوارهای به مسکن

 منطقننه هننر درآمنند کننم

 همنه  این با. شد می محدود

 شنننامل و نبنننود فراگینننر

-مننی منتخننب خانوارهننای

 هننایکمننک ایننن. گردینند

 مسنکن  توان می را مستقیم

 .نامید اجتماعی

 مسننکن برنامننه نیننز درآمریکننا

 دهنه  بحنران  از پنس  اجتماعی،

 سرمشق شدن معمول و 1396

 سنال  در رفناه  دولنت  و کنیزی

 سننال در و شنند قننانونی 1319

 قننانون  1 بننند در نیننز 1310

 پرداختنه  فقرا مسکن به مسکن

 .شد

 

 

2 

 

 

 در مسکن

  اروپا

 مسننکن بحننران تجربننه

 جهننانی جنننگ از پننس

 فقنط  که داد نشان دوم

 قدرتمند و موثر دخالت

 می زمینه این در دولت

 .باشد کارگشا تواند

 یک از بیش 1316 سال در

 از بریتانینا  مسکن کل سوم

 .شدند بنا مسکن هاییارانه

 حضنور  همچون عواملی

 از)اقتصننادی مهنناجران

 حال در فقیر کشورهای

 خصننوص بننه توسننعه

 (  خاورمیانه

 جنننگ دو هننر از پننس

 کشننننورهای جهننننانی

 وینژه  های برنامه اروپایی

 اجنرا  را عمنومی  مسکن

 کردند

 واجتماعی فرهنگی تغییرات

 زننندگی و زیسننت تنننوع و

 جمعی تغییرات ، ها خانواده

 ...(و جمعیت پیری) 

 بخنش  در اروپا اتحادیه راهبرد

 از بهینننه اسننتفاده و مسننکن

 منندت بلننند راهبننردی زمننین

 نیازهنننای آن در کنننه اسنننت

 گننذاران سننرمایه و سنناکنان

 شود می برآورده
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 در مسکن

  ژاپن

 

 راکندترین  از یکی ژاپن

 تنننریناقبنننال کنننم و

 جهنان  مسکن بازارهای

 جمعیننننننننت. دارد را

 دنیننا در ژاپننن سننالمند

 و اسنت  فرد به منحصر

 رکنننننود همچننننننین

 ایننن اقتصنناد درازمنندت

 ایننن دالیننل از کشننور

 مسنکن  بازار بودن راکد

 است

 مشننکل تنناریخی سننابقه

 بنه  ژاپنن  کشنور  در مسکن

-منی  باز اول جهانی جنگ

 هننناسنننال آن در. گنننردد

 تنامین  به بیشتر هاکارخانه

 ارتنش  تسنلیحاتی  نیازهای

 امر این و داشتند اختصاص

 بنه  کنارگران  هجنوم  سبب

 شد شهرها

 موجنننود مشنننکالت از

 بننه دسترسننی کمبننود

 منظور به مناسب زمین

 جدید واحدهای احداث

 غینر  همچننین  و. است

 و فرسننوده و اسننتاندارد

 بننودن بهداشننتی غیننر

 منننناطق  از بسنننیاری

 از شننهرها در مسننکونی

 در مسنکن  مسائل دیگر

 است کشور این

 مسنکن  فعلنی  موجودی

 گنذاری  سیاست نتیجه

 تنامین  و ساخت کارآمد

 سنننال1طنننی مسنننکن

 ایننن در. اسننت گذشننته

 مسنننکن سننناخت دوره

 تعنداد  افنزایش  از بیش

 بنابراین و بوده خانوارها

 مازاد حتی کلی طور به

 تقاضنا  بنه  نسبت عرضه

 است داشته وجود

 گروه برای ردیفی هایخانه

 ایننن در درآمنند کننم هننای

 بیشتر که یافت رواج دوران

 غینر  و استاندارد سطح زیر

 .بودند بهداشتی

 و اسننتاندارد غیننر همچنننین

 بنودن  بهداشتی غیر و فرسوده

 در مسکونی مناطق از بسیاری

 مسنکن  مسائل دیگر از شهرها

 .است کشور این در
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 در مسکن

  چین

 

 بنه  چین انقالب زمان از

 وظیفننه دو دولننت بعنند،

 مسنکن  بخنش  در عمده

 استداشته عهده بر را

 کننه 1303 سننال در چننین

 در نفننننر میلیننننون 01/11

 در بودننند، سنناکن شننهرها

 این 1319 سال تا که حالی

 یعنننی برابننر 0/1 بننه رقننم

 میلینون  11/103 بنا  معادل

 رسید نفر

 در سنننازی سننناختمان

 بنننا همنننواره چنننین،

 به رو متعددی مشکالت

 از یکننی. اسننت بننوده رو

 یاراننه  پرداخت مشکالت

 از مسننکن فننراوان هننای

 در که است دولت سوی

 بیشنتر  سناخت  با نتیجه

 ضننرر دولتننی مسننکن

 دولننت متوجننه زیننادی

 میگردد

 پنیش  قطعات از استفاده

 تهینننه بنننرای سننناخته

 کمبنود  دلینل  به مسکن

 مسننکونی واحنند شنندید

 گونننه هننیچ شنند سننبب

 و معمناران  بین ارتباطی

 آیننده  در که خانوارهایی

 مننی واحنندهای صنناحب

 باشد نداشته وجود شوند

 شننهر چهننره طرفنی  از و

 .شود یکنواخت نیز

 درآمنندهای بننا هنناخننانوار

 و آگناهی  دلینل  بنه  مختلف

 در دولنت  حضور از اطمینان

 خندمات  از بهرمندی و بازار

 ینننرای انگیزهچنننندانی آن

 جدینند برنامننه بننه پیوسننتن

   .نداشتند دولت

 بنا  آپارتمنانی  های خانه ساختن

 ای مرحلنننه دو سننناخت روش

 و دولننت نظننر تحننت اسننکلت

 و نظننر زیننر داخلننی تقسننیمات

 گشنته  آغناز  خانوار سلیقه طبق

 است
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 در مسکن

  استرالیا

 

 موضنننوع اسنننترالیا در

 و زمین تامین چگونگی

 و مناسننننب مسننننکن

 عنننوان بننا اسننتاندارد

 شناخته عمومی مسکن

 های دولت که شود می

 و دارنند  عهده بر ایالتی

 دولنننت را آن بودجنننه

 کند می تامین فدرال

 161 حدود 1611 سال در

 گونننه هننر فاقنند نفننر هننزار

 .بودند مسکونی واحد

 و مسنننننکن بخنننننش

 کشننننور سنننناختمان

 واحد هزار 966 استرالیا

 در اجتمنناعی مسننکونی

 وجننود مهننم شننهرهای

 جایگاه از نشان که دارد

 اجتمناعی  مسکن بخش

 در عمنننننننننننومی و

 استرالیاست

 فاقنند افننراد شننناخت

 مسنکن  قالب در مسکن

 صنورت  بنه  و اجتماعی

 براسنننناس ای اجنننناره

 درآمد میزان

 اطالعنات  را افراد شغل نوع

 دولنت  سرپناه برای مسکن

( SHAC) اسننترالیا فنندرال

 داد می صورت

 تنامین  بعند،  به 1666 سال از

 مناسنب  و اسنتاندارد  با مسکن

 بخنش  بنه  ها خانمان بی برای

 است شده واگذار خصوصی
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 در مسکن

 ایران

 در شهرنشنننینی رشننند

 دیگنننر ماننننند اینننران

 حنننال در کشنننورهای

 توازن و تعادل از توسعه

 .  است نبوده برخوردار

 سنناختار بننا ایرانننی جامعننه

 حننالی در سنننتی "نسننبتا

 کننه شنند معاصننر دوره وارد

 الزم تمهیندات  و هنا  زمینه

 چنالش  با شدن روبرو برای

 سنرمایه  دنینای  نوین های

 نداشت را داری

 برخنورداری  در نابرابری

 ، نامناسننب مسننکن از

 مسننکن بننازار ناکننارایی

 بنازار  ناکنارایی  مناسب،

 ایجنننناد در مسننننکن

 الگنوی  بنین  هماهنگی

 الگوی با تولید و ساخت

 تقاضا و مصرف

 ریننزی برنامننه فقنندان

 تربیننت، بننرای مناسننب

 میزان درجه و شناسایی

 کننار  نیننروی  مهننارت

 از اسنننتفاده و شننناغل

 سنناختمان هننای شنیوه 

 موجنننب کنننه سنننازی

 تجدیند  منابع فرسایش

 منی  طبیعنت  در ناپذیر

 گردند

 قشنرهای  ضعیف دسترسی

 بنه  روستاییان و درآمد کم

 بخننش بننانکی تسننهیالت

 از بهرگیری کمبود مسکن،

 در ننننوین هننای  فننناوری 

 مسکن ساخت

 گنذاری  سیاسنت  نظام ناتوانی

 مسنننکن تنننامین در مسنننکن

 درآمد کم گروهای

  (111، 1911و ایراندوست ، 11،11،01،11،116،01، 1931نقل از)قاسمی و قادرمرزیگان( به ماخذ: )نگارنده

 

 . شاخص های مختلف مسکن 1جدول 

 مسکن کالبدی های شاخص  مسکن اجتماعی های شاخص مسکن اقتصادی های شاخص

 توسنعه  ازجوامع اعم اقتصادی، های بخش همه بین در

 توسعه حال در یا و یافته

 واحند  منزلنه  بنه  مسنکن  کالبند  ازمنظنر  مسنکن  کالبندی  ابعاد  باشد غالب است ممکن آن اقتصادی ابعاد

   مسکونی

 اختصناص  خنود  بنه  را گذاری سرمایه بزرگترین مسکن

  دهد می

 اساسنی  نیاز یک تر، گسترده مفهوم دارای مسکن امروزه

 .است انسان

   خود مسکونی محیط با مسکن کالبدی رابطه

 

 گنذاری  سنرمایه  و کنالن  اقتصناد  بنین  مسنتقیم  رابطه

 تولیدی و اقتصادی – اجتماعی

 شنهرها  در را کناربری  فضنای  و سنطح  بیشترین همیشه مسکن   است جامعه اهداف از یکی همواره مسکن به دسترسی

 دارد

 کنالن  اقتصناد  در تشنکیالتی  ساختار و مسکن سیاست

 گذارند می تاثیر

 می اثر مسکن نظام های جنبه همه در نیاز های شاخص

  گذارد

 شهری توسعه در مسکن جایگاه نقش

 

 بنه  آن شندن  مطنرح  بنا  ملی اقتصاد در مسکن اهمیت

 ملنی  اقتصاد کالن و عمده های زیربخش از یکی منزله

 شود می روشن

 مسنکنی  بند  و( مسنکنی  بنی )  مسکن به دسترسی عدم

   کرد اشاره

 بنین  رابطنه  توانند  می ها ساخت زیر تامین و زمین سازی آماده

  کند تعریف را مسکونی محیط و مسکن

 

 اشتغال و مسکن گذاری سرمایه

 کلنی  هدف منزله به زندگی کیفیت بر توسعه های برنامه

 گردد می تاکید اصلی و

 شنهری  توسنعه  به و شهری گسترش واقعی مسکن به را سرپناه

   کند تبدیل

 (91و90: 1931گان( به نقل از)قاسمی و قادرمرزی،ماخذ:)نگارنده

 های پژوهشیافته       

 
 . مسکن آزاد9نمودار

 (113: 1916؛ ریاضی،1-: 1911؛ مطالعات مقدماتی برنامه پنج ساله دوم توسعه،00: 1931 گان(، به نقل از، ) قاسمی و قادرمرزی،ماخذ: )نگارنده
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 مسکن حمایتی .0نمودار

 (113: 1916؛ ریاضی،1-: 1911مطالعات مقدماتی برنامه پنج ساله دوم توسعه،؛ 00: 1931گان(، به نقل از، ) قاسمی و قادرمرزی،ماخذ: )نگارنده
 

 

 . مسکن اجتماعی1 نمودار

 (113: 1916؛ ریاضی،1-: 1911؛ مطالعات مقدماتی برنامه پنج ساله دوم توسعه،00: 1931گان(، به نقل از، ) قاسمی و قادرمرزی،ماخذ: )نگارنده
 

 
 (19: 1911گان( به نقل از،)ایراندوست،ماخذ:)نگارنده های غیر رسمیسکونتگاه .  برخی از ویژگی های 0نمودار

 

 مسکن حمایتی

دولت به منظور تشویق سازندگان و حمایت از بهره برداران، از 
 احداث این گونه واحد ها حمایت می کند 

حمایت های دولت شامل پرداخت یارانه بابت حق انشعاب آب، گاز، 
 برق و عوارض زیربنا و وام ارزان قیمت است

این نوع مسکن براساس استانداردهای الگوی مصرف 
 احداث می شود 

این نوع مسکن غالبا از طریق قوانین و مقررات و حمایت های غیر  
 .مستقیم دولت برنامه ریزی می شود

 مسکن اجتماعی

این قشر توان خرید یا توان تامین مسکن مناسب و استاندارد 
 را ندارند

براساس حداقل های مقبول و پایین تر از استانداردهای 
 الگوی مصرف تولید می شود

این نوع مسکن بر اساس اهداف 
 اجتماعی  شکل می گیرد

بهره برداران این نوع مسکن غالبا زوج های جوان، قشرهای 
 کم درآمد جامعه و خانوادهای بدون سرپرست هستند 
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 اسکان غیر رسمی در کشورهای توسعه یافته

حدود ها در است. این مهاجرتای به نقاط شهری صورت گرفتهی وسیع و گستردههاهای کشاورزی و صنعتی، مهاجرتتن نظام فئودالیسم و ظهور انقالببا پایان یاف     

های ی، یهودی نشینان بودند که در سدهسال پیش و بیشتر در منطقه اروپای غربی و اندکی در آمریکا روی داد. از بعد تاریخی، در کشورهای توسعه یافته و اروپای 966

رسمی در کشورهای توسعه یافته، با آنچه که در  های غیری زندگی کنند. شکل گیری سکونتگاههایی جدا از شهراصلدر محلهمیانه و به الزام قانون، مجبور بودند 

ی شهرها یا مرکز کشورهای عقب مانده تر یا به اصطالح، کشورهای جنوب روی داد، متفاوت بوده است. زیرا در کشورهای شمال، اسکان غیر رسمی، در محالت قدیم

 .(13: 1930؛عظیمی آملی و همکاران،31: 1916) شیخی،ندرجی و رنگین پوستان اسکان یابشهر، پدیدار گشته و اغلب در آن ها مهاجران خا

 اسکان غیر رسمی در کشورهای در حال توسعه 

درصد در سال افزایش پیدا نمود. با این روند،  1و1میلیارد نفر گذشت و با رشدی معادل  0و1میالدی، جمعیت جهان از مرز  1661در آستانه هزاره سوم، در سال      

میلیارد نفر برسد. شهرنشینی در این کشورها یک پدیده درونزا نیست و گسترش شهرها درآن ها  1ر پایان اولین دهه قرن جدید، جمعیت جهان به انتظار می رود که د

کشورهای توسعه یافته را  از ناشی از عملکرد غیر طبیعی عوامل بیرونی بویژه تحت تاثیر استعمار بوده است. تاثیر تصمیم گیری ها و برنامه ریزی های نادرست به تقلید

 نیز نباید نادیده گرفت.

ای شده و پیامد این عدم تعادل، مهاجرت گسترده به سمت این شهرهای بزرگ بوده است. بزرگ باعث ایجاد عدم تعادل منطقههای کالن در چند شهر سرمایه گذاری     

در این کشورها مهاجرت  باشد.ا میهمهاجرت مدام نواحی روستایی به آندرصد از رشد شهری در شهرهای بزرگ جهان سوم وابسته به  16بگونه ای که نزدیک به 

ویش ناگزیر قر از مبدا به مقصد است. در جریان پدیده مذکور، این توده های انبوه انسانی برای تطبیق و تثبیت وضع موجود خروستائیان به سمت شهرها در واقع انتقال ف

 .(96: 1930؛ عظیمی آملی و همکاران،911: 1919)کاظمی،ها را برگزینندمی شود زندگی در زاغه

 اسکان غیر رسمی در ایران 

هجری شمسی ( ایران در حدود  1113توسعه شهرنشینی در ایران روند متعادلی داشت. در آغاز قرن بیستم )  1991بنام باریر، تا قبل از بنا به گفته یکی از محققان        

-ی میوامع روستایی یا کوچنده زندگدرصد از جمعیت کشور در ج 13کردند و بیش از شهر زندگی می 33درصد آن در  11ه هزار نفر جمعیت داشت ک 10میلیون و  3

 .(91: 1930؛ عظیمی آملی و همکاران،06: 1911)نوذری،کردند

حاشیه نشین در در رابطه با مساله اسکان غیر رسمی در ایران و نقش اقتصاد سیاسی فضا دکتر پیران معتقد است که برای دستیابی و درک علل پیدایش مناطق      

ی سیاسی فضا تنها نظریه برای شروع  و راهنمای مطالعه به حساب می آید که گام به گام با مطالعات تجربی شهرها و پی بردن به پیامدهای حاصله از آن دیدگاه اقتصاد

های نامتعارف و اجتماعات ناهنجار از نظر کالبدی را می توان در خود موضوع بررسی نمود، بلکه باید ردد. به طور کلی پیدایش سکونتگاهو موردی دستخوش تغییر می گ

 آن را در سطوح دیگری جستجو کرد. ل عوامل دیگری دانست و علل وجود پیدایشآن را معلو

 –به ساختار اقتصادیدر این مسیر تنها راه حل تبعیت از یک قالب تحلیلی است که بتواند مباحث خرد و روزمره را به فرآیندهای بلند مدت جامعه و از آن بهتر      

های کالبدی یک جامعه محصول ناهنجار را مشخص کرد. زیرا ویژگیاجتماعی کشور پیوند دهد تا سهم هر یک از عوامل دخیل در پیدایش و رشد مناطق با بافت 

و حاشیه نشینی مطرح می گردد و های متمادی در شهرهای ایران ویرانه نشینی، زاغه نشینی ست. به همین  دلیل است که طی سالقانونمند شرایط حاکم بر آن جامعه ا

شود. بنابراین باید پذیرفت که وجود سکونتگاه های نامتعارف محصول عوامل کالنی است که از ور پدیده اسکان نامتعارف دیده میدر شهرهای صنعتی بزرگ جهان به وف

 .(11و10: 1930سطح باالتر جامعه نشات می گیرد)گارگر و همکاران،
 

 
 .   شکل گیری محله های فقیرنشین و رابطه با فقر  1نمودار

 (01: 1911ایراندوست، ؛UN-HABITAT,2003( به نقل از، ):گاننگارندهماخذ)
 

 شکل گیری محله فقیرنشین

 نبود مسکن مناسب

 مهاجرت

 نبود رشد

 درآمد ناکافی فقر
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 گیرینتیجه
هنای  ن در ایسنتگاه هروندانگوی رفتاری شن نارزیابی ال ها در ایران انجام شده است. آنچه که مورد سوال است،شهر های بسیاری برای هوشمند سازیدر دهه اخیر تالش

تنری در رابطنه بنا    همراهنی کم  ی شهر است؟ برای رسیدن بنه اینن کنه کندام گنروه از شنهروندان      هوشمند و میزان همراهی گروه های مختلف شهروندان با هوشمند ساز

گینرد  اد که هنر فعنالیتی کنه توسنط انسنان صنورت منی       های انجام شده نشان دزی حمل و نقل عمومی دارند. بررسیساهوشمند کردن شهرها و زیر مجموعه آن هوشمند

وهنای  ، عادات و آداب و رسوم و سنت ها و سبک ها و شیوه های متداول زندگی افنراد اسنت و فرهننگ الگ   مدونی مقررات نافرهنگ نتیجه اساسا متکی به فرهنگ است و

 ونگی استفاده ی مردم از فضا است.ی چگرفتاری تعیین کننده و بیان کنندههای گوکنند. الهای رفتاری عمل میو مردم مطابق الگوآورد رفتاری را به وجود می

د بنا مشناهدات و پرسنش    با تحقیقات انجام شده در ایستگاه اتوبوس هوشمند دیده شد تعدادی از مردم از ایستگاه استفاده نکرده و در بیرون در مقابل آن منی ایسنتن  

هنای  بیشنتری دارنند تنا بنه روش ایسنتگاه      های رفتاری که دارند تماینل گونتیجه رسیدیم که تعدادی ازمردم با توجه به فرهنگ و الهایی که از شهروندان انجام شد به این 

 1/6ه حندود  هنایی از شنهروندان کن   در این زمینه نشان داد که گنروه  spss های انجام شده در نرم افزارحلیلو تمی عمل کنند و در بیرون منتظر بایستند و با تحقیقات قدی

کمتنری در  های  سنتی و بومی خود همراهنی  از فرهنگ کنند هستند از نظر اقتصادی قشر کم در آمد جامعه هستند و به دلیل پیرویکل جمعیتی که در روز استفاده می

فرهنگی مبارزه کند بلکه بایستی با طراحنی کالبندی    های رفتاری وم شهرسازی نباید مستقیما با الگوپس در نتیجه عل کنند.زمینه هوشمند سازی حمل و نقل عمومی می

ها ویق به درست استفاده کنردن از فضنا  ی صحیح از فضا را تسهیل و یا عدم استفاده از آن را ترغیب نماید. پس در نتیجه طراحی باید به گونه ایی باشد که مردم تشدهاستفا

 بشوند.

 منابع 
 .بهشتی دانشگاه شهید انتشارات و چاپ مرکزتهران:  .نمازیان علی :ترجمه . "اجتماعی رفتار و محیط" .(1911) .ایروین آلتمن، -1

 دانشگاه تهران انتشارات . تهران:طراحی برای ضوابطی و استفاده کنندگان رفتاری الگوهای با رابطه در شهری،فضاهای  تحلیل .(1911 ( .حسین سید بحرینی، -1

 دانشگاه تهران انتشارات و چاپ مرکز .های رفتاری استفاده کنندگان و ضوابط برای طراحیلیل فضای شهری: در رابطه با الگو (. تح1930(. حسین سید بحرینی، -9

 .آرمانشهر انتشارات اول، چاپ برای طراحان، محیط شناسی روان الفبای(. 1931) .میدهح بزرگ، و هانشاهج کزاد، پا -0

 .آگه نشرتهران:  .باشی بهزاد :ترجمه .مدرن دولت تکوین .(1911) .فرانکو پوچی، -1

 .پردازش انتشارات تهران: .شهرسازی مباحث خالصه .(1911) .شهرام جنگجو، -0

 .19های رفتاری در احیای هویت محیط شهر)مطالعه موردی محدوده ورودی سنندج(. هویت شهر،تاثیر مقابل الگو (.1931) .خطیبی، محمدرضا -1

 .ها دانشگاه انسانی علوم کتب و تدوین مطالعه سازمانتهران:  رضا. پور ابوالقاسم :ترجمه .شناسی شهری جامعه. (1916) .وارد آلن، و مایک ساوج، -1

 .ارانتش سهامی شرکتتهران:  دوم، چاپ .شناسی شهری جامعه(. 1910) .تقی محمد شیخی، -3
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