ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﻲ-ﭘﮋوﻫﺸﻲ
ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ )ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﻣﻨﻄﻘﻪاي(
ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ ،ﺷﻤﺎره  ،1زﻣﺴﺘﺎن 1395
ﺻﺺ 85-101

راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان در ﺳﻜﻮﻧﺘﮕﺎهﻫﺎي ﻏﻴﺮ رﺳﻤﻲ اﺳﻼﻣﺸﻬﺮ
ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎزي
ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ اﺳﺘﻌﻼﺟﻲ
اﺳﺘﺎد ﮔﺮوه ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ ،داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﻳﺎدﮔﺎر اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ )ره( ،ﺷﻬﺮري ،اﻳﺮان

ﻧﻌﻤﺖ ﺣﺴﻴﻦ زاده

1

ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﺷﻬﺮي ،داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺗﻬﺮان )اردﺑﻴﻞ( ،ﺗﻬﺮان ،اﻳﺮان
ﺗﺎرﻳﺦ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ1395/06/27 :

ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺬﻳﺮش ﻣﻘﺎﻟﻪ1395/10/20 :

ﭼﻜﻴﺪه
ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻧﺸﻴﻨﻲ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮ اﻣﺮوزي اﺳﻜﺎن ﻏﻴﺮرﺳﻤﻲ ،ﭘﻴﺎﻣﺪ ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻨﻲ ﺳﺮﻳﻊ و اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﭘﺎراداﻳﻢ اﻗﺘﺼـﺎدي اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺻـﻨﻌﺘﻲ ﺷـﺪن
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻨﻲ ،ﺷﻜﻞ ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻏﺎﻟﺐ و ﻣﻮازي اﻧﺘﻘﺎل اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻗﺘﺼﺎدي اﻳﻦ ﭘﺎراداﻳﻢ اﺳﺖ .اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه در دﻫﻪﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﺑﺎ ﭘﻴﺪاﻳﺶ
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﮔﻮﻳﻲ ﺗﻌﻬﺪي ﺑﺮاي ﺑﻘﺎ و ﺑﺎز ﺗﻮﻟﻴﺪ آن وﺟﻮد دارد .از دﻫﻪ  1980راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي و
ﺑﻬﺴﺎزي ﺑﺎ اﺑﺘﻜﺎر ﻋﻤﻞ ﺑﺎﻧﻚ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺳﻜﻮﻧﺘﮕﺎهﻫﺎي ﻏﻴﺮرﺳﻤﻲ ،اﻓﺮاد ﺳﺎﻛﻦ در اﻳﻦ ﻧﻮع ﺳﻜﻮﻧﺘﮕﺎهﻫـﺎ را ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان
ﻣﻌﻀﻞ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داراﻳﻲ ﻣﻲﻧﮕﺮد و ارﺗﻘﺎي وﺿﻌﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ -اﻗﺘﺼﺎدي آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﻧﻘﺶ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﮔﺮ دوﻟـﺖ ﺑـﺮ ﻋﻬـﺪه ﺧـﻮد آﻧـﺎن
ﻣﻲﮔﺬارد ﺗﺎ ﺗﻌﻬﺪ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي را ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﺘﺤﻘﺎق و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻓﻘـﺮ ﻧﻤﺎﻳـﺪ .روش ﺗﺤﻘﻴـﻖ در اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ» ،ﺗﻮﺻـﻴﻔﻲ-
ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ« ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ دادهﻫﺎي آن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻴﺪاﻧﻲ ﮔﺮدآوري ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﻟﺬا ﺑﺎ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺴﺘﻦ ﺗﺤﻠﻴـﻞ اﺳـﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ،SWOT
ﺑﺮﺗﺮﻳﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋيﻫﺎي ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎزي و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان در ﻣﺤﻼت اﺳﻜﺎن ﻏﻴﺮرﺳﻤﻲ در ﺷﻬﺮ اﺳﻼﻣﺸﻬﺮ اراﺋﻪ ﺷﺪه و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻲﺗـﻮان
ﮔﻔﺖ ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻳﻚ ﭘﺎرﭼﻪ و ﻛﺎرآﻣﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳـﺰي دﻗﻴـﻖ در اﻳـﻦ ﻣﺤـﻼت از آن ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي و از ﭘﻴﺎﻣـﺪﻫﺎي ﻣﺨـﺮب آن ﺗـﺎ
ﺣﺪودي ﻛﺎﺳﺖ .در اﻧﺘﻬﺎي ﭘﮋوﻫﺶ اوﻟﻮﻳﺖ اﺟﺮاﺋﻲ راﻫﻜﺎرﻫـﺎي ﭘﻴﺸـﻨﻬﺎدي از ﺟﺎﻧـﺐ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷـﻬﺮي و ﭼﮕـﻮﻧﮕﻲ ﺑﻬـﺮهﮔﻴـﺮي از
ﮔﺮوهﻫﺎي ﻣﺮدﻣﻲ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ در راﺳﺘﺎي ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎزي ﻣﺤـﻼت اﺳـﻜﺎن ﻏﻴﺮرﺳـﻤﻲ اراﺋـﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻧﺘـﺎﻳﺞ
ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻛﺎرﺑﺮيﻫﺎي ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﻣﺤﻼت اﺳﻜﺎن ﻏﻴﺮرﺳﻤﻲ در ﺷﻬﺮ اﺳﻼﻣﺸﻬﺮ در ارﺗﺒـﺎط
ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ آﺳﻴﺐﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از زﻟﺰﻟﻪ و دﻳﮕﺮ ﺑﺤﺮاﻧﻬﺎ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ ،اﺟﺮاي ﻃﺮحﻫﺎي ﻧﻮﺳﺎزي ،ﺑﻬﺴﺎزي و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي در ﺑﺎﻓﺖﻫﺎي
ﻓﺮﺳﻮده ،ﻧﻈﺎرت ارﮔﺎنﻫﺎي ﻓﻌﺎل در اﻣﺮ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎزﻫﺎي ﺷﻬﺮي و ارﺗﻘﺎء آﮔﺎﻫﻲ ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ در ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﺎدوام ،ﻣﻬـﻢﺗـﺮﻳﻦ
راﻫﻜﺎرﻫﺎ ﺑﻮده ،ﻛﻪ از اوﻟﻮﻳﺖﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ ﺑﺮﺗﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ.

واژﮔﺎن ﻛﻠﻴﺪي :ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤـﺮان ،ﺗﻮاﻧﻤﻨـﺪ ﺳـﺎزي ،ﺳـﻜﻮﻧﺘﮕﺎهﻫـﺎي ﻏﻴـﺮ رﺳـﻤﻲ ،ﺗﻜﻨﻴـﻚ ﺗﺤﻠﻴﻠـﻲ ،SWOT
ﻛﺎرﺑﺮيﻫﺎي ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ،ﺷﻬﺮ اﺳﻼﻣﺸﻬﺮ
 -1ﻧﻌﻤﺖ ﺣﺴﻴﻦ زاده )ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل( Nemat.1986@yahoo.com
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 -1مقدمه
در چند دهه گذشته رشد جمعیت و گسترش کالبدی نقاط شهری کوچک و بزرگ متناسب با روند تأممین مس و نک
خدمات پایه به ویژه برای گروههای کم درآمد نبوده و نظام برنامهریزی نتوانسته به تقاضای این گروهها به تناسب با
توان مالی آنها پاسخ دهد .لذا گروههای بیشتری از مشمول نظام رسمی برنامهریزی خ جرا

یش فاکش نیا و دنو    
م مم 

یهای پیرام رهش نو ه رثارب طسوتم و گرزب یا      
موجب شکلگیری پدیدهای به نام فقر شهری شده است .رشد آباد 
مهاجرت مازاد نیروی کار ،تفکیکهای غیررسمی زمین و ساخت و سازهای غیر مجاز را شدت بخشیده و به ت جیرد
یه کچوک یا   
زمینه شکلگیری سکونتگاههای غیررسمی را فراهم آورده است که بازتاب کالب عطق رد نآ ید هه هههبندی ی
زمین و مسکن ،شبکه معابر نابسامان ،کمبود یا نبود خدمات پایه در این سکونتگاهها جلوه گر میشود .بخ هدمع ش   
  

لهاای ب رد و نهآ هار ،یوقراشف قر
له رح ،ا یم    دکل ل
این سکونتگاهها برای اراضی ناپایدار از قبیل گسلهاا ،مس سسی 

مجاورت انواع آالیندههای زیست محیطی یا بستر آلوده ،به صورت سریع و خارج از برنامهریزی رسمی شهرسازی و
بدون رعایت استانداردهای ساختمانی به وجود آمده و شکل گرفتهاند (حیدری.)7: 1389 ،
شهرنشین شدن جمعیت ،افزایش جمعیت شهرها و به تبع آن توسعة شهرهای کوچک ،ویژگی عصر حاضر است که
شرایط خاصی را در ارتباط با کاربریهای مسکونی و تأمین مسکن برای ساکنین شهری ایجاد کرده است (رضویان و
ی توس اهروشک ةع   
بیرامزاد ،) 102 : 1387 ،چنین شرایطی باعث شده تا «توسعةپایدار» ،هدف و راهبرد اصلی برنامههای ی
در هزارة سوم تمدن انسانی قرار گیرد (س ،روپ یپیتر     .) 20 :09 13لذاا توس ورگ رد اهرهش نیا رادیاپ ةع

نتشاد       

یت او ننن مجموعهههای از
برنامهریزی و مدیریت کارآمد میباشد .در ی یلک هاگن ک     مح یمسرریغ ناکسا تال     را م مم 
  

کاربریهای شهری و روستایی ،ساکنین ،مراجعه کنندگان و نیروهای درونی و بیرونی م رد ؛درک فیرعت نآ رب رثؤ
میان انواع کاربریهای نیز ،کاربری مسکونی با در اختیار داشتن حجم قابل توجهی از وسعت شهرها (عموم  ًاًا 60 - 40

درصد) از اهمیت ویژهای برخوردار است .از پدیدههای ناپایدار کنندة اسکانهای غیررسمی عدم توجه به سازهها ،ب ببه
ویژه سازههای مسکونی از دیدگاه مدیریت بحران در مواقع حادث شدن بالیای طبیعی ب هب هلزلز و ماع تروص ه

   

صورت خاص میباشد .از این رو مدیریت بحران تالش دارد که اوًالًال از وقوع حوادث پیشگیری کند ،ثانی ًاًا در صورت
وقوع به مقابله با آن برود و ثالث ًاًا پس از فروکش کردن بحران برای بازس اژندحا( دنک شالت نآ یزا د ،ناراکمه و       
 .)3 : 386 1لذا مدیریت بحران ،را میتوان فرایند پیش بینی و پیشگیری از وقوع بحران ،برخورد ،مداخله در بح و نار
سالم سازی بعد از وقوع بحران تعریف کرد (ناصحی .) 34 : 1380 ،بر این اساس مدیریت بحرانها ب کی تروص ه    
یتواند به اختالالت طبیعی ،انسانی و  ...ب تروص ه   
فرایند بوده که در بلند مدت ترتیب داده شده ،شکل میگیرد و م 
لحظهای یا مداوم پاسخ دهد .در چرخة مدیریت بحران ،برنامهریزی فرایند اص  بوسحم یل

ی
یشودد .برنامهههریزی ی
مم م مممم 

فرایند ذهنی و عملی مجموعهای از تصمیمگیریهای سنجیدهای است که بر اس  سا ققییودات کم ممی ،کیف ففی ،زماننی و
مکانی شیوه دخالت انسان را در موضوعی مشخص ،بییان کن منهر( د اا ااایی و ش ح ها سس سسسینی .)6: 1383 ،ت شقن و ریثأ   
یباشد که عبارتند از :لحظ وقو ة عع ععع ،گری تایلمع ،هانپ و ز    
برنامهریزی در فرایند مدیریت بحران دارای پنج مرحله م 
نجات و امداد رسانی ،استقرار موقت و عملیات پاکسازی و بهسازی (احدنژاد و همکاران .) 3:1386 ،از این رو مقالة
یباشد که «عوامل مؤثر در میزان آسیبهاای وارد ش یاهدحاو هب هد    
حاضر به دنبال پاسخ به این سؤاالت اساسی م 

راهبردهای مدیریت بحران در سکونتگاههای87 ...

یهاای مناس هب ب   
مسکونی به صورت عام و واحدهای مسکونی اسالمشهر به صورت خاص کدامند؟؟؟» و «اس تارت ژژژ 
بهای ناشی از بحرانهای طبیعی و اجتماعی در این محالت کدامند؟».
منظور کاهش آسی 
 -2اهداف پژوهش
هدف این پژوهش راهبردهای مدیریت بحران در سکونتگاههای غیررسمی اسالمش رب دیکات اب ره دنمناوت       س یزا
میباشد زیرا کم کاری و بی تفاوتی نسبت به تغییرات و رشد سریع جمعیتی و فیزیکی در این محالت و کوت رد یها
برخورد با این پدیده آثار مخربی در حال حاضر و آینده نه چندان دور در پی خواهد داشت این آثار مخ م بر م نک   
است به صورت اجتماعی و یا حوادث طبیعی بروز پیدا کند ،پس مدیریتی یک پارچه و کارآمد همراه با برنامهریزییی
دقیق در این محالت این ضرورت را پیدا میکند که هرچند به طورکامل و قاطع نتوان با این پدیده و آثار مخ نآ بر
مقابله کرد اما تا حدودی میتوان با مدیریتی صحیح و توانمن ریگولج نآ زا د ی زا و درک  اهدمایپ ی ت نآ برخم 

اااااا ااااااا

حدودی کاست .در نتیجه برای رسیدن به این امر باید اهدافی را در نظر بگیریم زیرا تعریف اهداف برای ه هعلاطم ر   
یباشد از این رو اهدافی که در ایین ب لابند هرا   
باعث روشن شدن چارچوب حرکتی شده که هادی فرایند پژوهش م 
یباشد:
فهای معین ذیل م 
خواهد شد به صورت هد 
بپ ریذ ییی در برابر س حناو
 .1نشان دادن وضعیت مسکونی محالت اسکان غیررسمی در اسالمشهررر ب یسآ ظاحل ه ببب ببب
طبیعی.
 .2تقلیل اثرات مخرب عوامل مؤثر در میزان آسیبهای وارد شده به واحدهای مسکونی به صورت عام و واح یاهد
مسکونی محالت اسکان غیررسمی در اسالمشهر به صورت خاص.
ی در اسالمش و ره
یهای مناسب به منظور کاهش آسیبهای ناشی از اس  ریغ ناک ر مس ییی ییی
 .3به دست آوردن استراتژ 
اولویت و اقدامات از جانب مدیریت شهری و چگونگی بهرهگیری از گروههای مردمی و سازمانهاای غیردولتی رد 
یباشد.
راستای ساماندهی و توانمندسازی این محالت از اهداف این پژوهش م 
 -3روش پژوهش
نوع تحقیق در این پژوهش« ،توصیفی -تحلیلی» و شیوة گردآوری ،روش اسنادی و پیمایشی است مطالعات اس یدان
شامل مطالعات منابع موجود درباره اسکان غیررسمی ،راهبردهای توانمندسازی و مدیریت اس هعلاطم زین و کیژتارت    
گزارشها و طرحهای موجود درباره محالت اسکان غیررسمی در اسالمشهر و مطالع و یشیامیپ تا

لماش ینادیم     

ی سرش یرام
مصاحبه و مشاهده وضعیت کالبدی -اجتماعی این محالت میباشد و اطالعات عمدت ًاًا بر پای اد ة د دههای ی
نفوس و مسکن و به صورت مطالعات میدانی و مصاحبه با مسئوالن جمعآوری شده است .سپس با تکنی حت ک للیل للی
 SWOTبه ارائة راهبردهای مدیریت بحران و راهکارهای مناسب جهت بهب عضو دو ی نوکسم یحاون ت ی      مح تال
اسکان غیررسمی در شهر اسالمشهر و ارتقاء مقاومت بناها پرداخته خواهد شد.
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 -3مبانی نظری پژوهش
 -1-3توانمند سازی سکونتگاههای غیر رسمی

1

اسکان غیررسمی واقعیتی موجود در پهنههای سکونتگاهی کشور است .در این واقعیت جمعیت فزایندههای از اقش را
کم درآمد با سابقه کم شهرنشینی در محالت غیر مجاز وکم کیفیت زندگی میکننددد (ص ،یفار

 .)3: 1381ت هب نونکا   

طور قاطع در دستگاههای رسمی کشور و مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ،مانند طرح جامع ش هب ،یره   
اسکان غیررسمی پرداخته نشده است (اطهاری .) 25 : 1381 ،گستردگی سکونتگاههای غیررسمی در سالهای اخیر به
لاح     

حدی رسیده است که حتی در پیرامون کالن شهرها ،روستاهای با ساختار اسکان غیررس رد و هتفای لکش یم

افزایش است .اگر چه با تالش نهادهای اجرایی این پدیده در کشور تا حدودی شناخته شده است .در راهبرد توانمند
سازی و ساماندهی اسکان غیررسمی کشور در ابتدا این نگرانی وجود داشت که پذیرفتن اس ریغ ناک ر مس ی بجوم     
رشد و تشدید این گونه سکونتگاهها شده و در مجاورت شهرها و به ویژه ک رهش نال ه هعاشا روشک یا      م ممییاب .د
علیرغم کمی قدمت شهرسازی جدید در کشور (توفیق )8: 1369 ،اقدامات مهمی برای تعی رب تیریدم یژتارتسا ن

   

شهرها و کالن شهرها صورت گرفته و برنامهریزیهای جامع و طرحهای جامع  -تفصیلی دستاوردهای مهمی هم هار
داشته که به طور خالصه اثبات لزوم برنامهریزی برای نظارت و هدایت توسعه شهری ،ایجاد دانشششهاا و روشهاای
جدید شهرسازی برای پاسخ به نیازهای جامعه ،به کارگیری مفاهیم و فنون تازه برای پاسخ گویی به نیازهای جدید و
یباشند (م ،یدار
اساسی از آن جمله م 

 641: 1384و مهندس ،راهنرف رواشم نا      .) 1379درب و یمسرریغ ناکسا هرا

وضعیت آن در کشور و نیز چگونگی شکلگیری و رشد آن ،نظریههای مختلفی م هب ،تسا هدش حرط روط

یلک

    

اجتماعات غیررسمی از کجروی های اجتماعی و معضالت بیکاری و مسکن و مه مآ دوجو هب ییاتسور نارجا ده      
یت ناو
است (پیران .) 13 : 1381 ،بر پایه این نظریهها ،اسکان غیر رس ولعم ناریا رد ار یم ل لماوع زا هعومجم  ی       م مم 
دانست که طی دهههای اخیر مورد توجه قرار گرفته است تا حدی که امروزه به عنوان س مسر دن ی مناوت  ن زاسد ی و 
ساماندهی اسکان غیررسمی در سازمان عمران و بهسازی شهری مطرح و در هیأت دولت به تص هدیسر بیو    است
(هفت شهر.) 83 - 78 : 1381 ،

شکل ( :)1چارچوب نظری ساماندهی اسکان غیررسمی با رویکرد توانمندسازی
منبع( :صرافی)4 : 1381 ،

- Empowerment of informal settlements

1

راهبردهای مدیریت بحران در سکونتگاههای89 ...

 -2-3ارتقا بخشی (بهسازی)

1

تگ اراذ ننن و م یرهش نارید   
در دو دهه گذشته ارتقابخشی یا بهسازی بیش از هر رویکرد دیگری مورد توجه سیاست ت
قرار گرفته است .در حقیقت بهسازی شروعی برای به رسمیت شناختن حق شهروندی و حق زن رهش رد ارقف یگد    
است .این رویکرد در مقایسه با رویکردهای پیشین مزیتهای فراوانی دارد و نه تنها جایگزین مناسبی برای پاکسازی
و جابجایی است بلکه با حداقل اغتشاش زندگی اجتماعی و اقتصادی همراه است (ایراندوست.) 80 : 386 1 ،
جدول ( :)1اجزای پروژه بهسازی و ارتقاء بخشی محالت اسکان غیررسمی
اقتصادی

اجتماعی

فیزیکی

تها
وام مسکن و زیرساخ 

تسهیالت بهداشتی

تهای راه و پیاده راه
زیرساخ 

وامهای کسب و کار کوچک

تسهیالت آموزشی

تأسیسات بهداشتی

ایجاد اشتغال

تسهیالت اجتماعی محلی

جمعآوری زباله

تعلیم و حرفه اموزی

کها و زمین بازی
پا ر 

فاضالب

اتحادیه تجاری (تعاونی)

تهای اجتماعی
دیگر فعالی 

آب آشامیدنی
روشنایی معابر

منبع)unescap,2001p: 1( :

 -3-3چارچوب مفهومی مدل استراتژیک SWOT

ماتریس سوات ( )SWOTیک واژة اختصاری برای قوتها ،ضعفها ،فرصتها و تهدیدها میباشد .این م ،لد ی یک
جی
مرحلة اولیه از یک تحلیل با هدف نهائی ارائه و اتخاذ سیاستهای الزم برای تناسب میان عوام خاد ل لل لللی و خ را ج ج
م
یشود د ،اب یارب یراز   
یباشد ( .(Kajanus, 2000p:718تکنیک یا ماتریس  SWOTکه گاهی  TOWSنیز نامی  هد مم ممم 
شناخت تهدیدها و فرصتهای موجود در محیط خارجی یک سیستم و بازشناسی ضعفها و قوتهای داخلی آن به
منظور سنجش وضعیت و تدوین راهبرد برای هدایت و کنترل آن سیس ه و نرتسن( تسا مت و ،رفدنمش      .) 64 : 1389
درواقع نقطة کلیدی این مدل ،تجزیه و تحلیل دامنهای از همة جنبههای م قو عععیتی سیس ن رد و مت تتیج هدننک مهارف ه    
چارچوب مفیدی برای انتخاب راهبرد است .تجزیه و تحلیل  ،SWOTشناسایی نظام مند ع ماو للی اس سست ک دربهار ه   
باید ،بهترین سازگاری را با آنها داشته باشد .منطق رویک  روکذم در اا ااایین اس  شخبرثا دربهار هک ت ب اااا ااااایید قوته و ا
فرصتهای سیستم را به حداکثر برساند و ضعفها و تهدیدها را به حداقل برساند .ای  نایرج ن ن شپ ،دنم ماظ تتتتت تتتتتتیبانی
است برای تصمیمگیر 
یها و راهکارها ( .(Wheelen,1995p:341مدل SWOTاگر به طور صحیح به کار ب دوش هدر   
م
یتواند یک اساس و مبنای خوبی برای تنظیم استراتژی فراهم کن  د ( () .Kajanus at all, 2004ای حت ن للییل دارای دو
مؤلفهای اصلی به شرح زیر است (خورشید و رنجبر:) 21 : 1389 ،
 -1شاخ 
یشوند.
صهای شرایط درونی ( :)IFASکه توسط نقاط قوت و ضعف در وضعیت موجود توصیف م 
یشود.
صهای بیرونی ( )EFASکه از طریق تهدید موجود و فرصتهای ناشناخته توصیف م 
 -2شاخ 
تکنیک سوآت یکی از تکنیکهای برنامهریزی راهبردی است و همچون دیگر تکنیکهای مشابه باید ریش رد ار نآ ه
رشته مدیریت بازرگانی و برنامهریزی شرکتهای خصوصی و بعض ًاًا در علوم اس .دومن وجتسج یماظن و کیژتارت     
اگرچه اینگونه تکنیکها در آغاز توسط مؤسسات و بنگاههای خصوصی تدوین و به کار گرفته شدههانددد ،لی اب نک   
شناختن سودمندی آنها از دهه  1980میالدی نظری زادرپ ه ا کت هنماد ات دندیدرگ قفوم ن نیک  ار روبزم اااااا اااااااااااز قلم ور
- upgrading

1
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ی
برنامهریزی مؤسسات و بنگاههای خصوصی به برنامهریزی شهری و مدیریت شهری در عرصه عمومی و برنام ممههای ی
دولتی و همگانی تسری بخشیده و با الزامات آن منطبق سازند .شکل ( )2نمودار تجزی لیلحت و ه     SWOTرا نش نا
یدهد:
م
م اتریس سوات
SWOT
فرصت ها
O

نقات قوت
S
استراتژی های
SO

نقاط ضعف
W
استراتژی های
WO

تهدیدها
T

استراتژی های
ST

استراتژی های
WT

SWOTوت swot
حلنیقالط ضعف وق
س) تنهمدویدادارتت،جفرزیصهتو تها،
شکل () 1ش مکاتلری(2
منبع(Wright and Priwgle, 1998p:64):

 -4-3مدیریت بحران و کاربری مسکونی
بشر از دیر باز در معرض قهر طبیعت بوده است ،در واقع بالیای طبیعی در طول تاریخ ج ءز

 زیرگان ز گدن ی سنا  ان     

لهای فراوانی در آن وجو دارد ،بنابراین فعالی سگ ت لل للله و ا
میباشد .ایران نیز بر روی کمربند زلزله واقع شده و گس 
وقوع زلزله در ایران به ویژه در سکونتگاههای غیررسمی اجتناب ناپذیر است از این رو میتوان به اهمی دم ت یریت   
بحران در سیستمهای سکونتگاهی جهان به صورت عام و ایران به صورت خاص پی برد .سازمان ملل متح اب زین د    
هدف فراهم آوردن زمینة تالش جهانی کاهش آثار سوانح طبیعی ،آخرین دهة ق اونع هب ار هتشذگ نر ن ةهد 

المللی کاهش آثار طبیعی 1نامگذاری نمود که یکی از اه حب تیریدم ،ههد نیا ةناگ تفه فاد ر نا

نیب

    

ب تسا هدو          

(احمدیان .)44: 1380 ،این در حالی است که در دنیای امروز ،بسیاری از شهرها و مح کسا و نیشن هیشاح تال ان     
غیررسمی به دلیل کم توجهی به محیط و نداشتن برنامة شناسایی و مدیریت بر آن ،حتی چ هن ةلزلز کی اب  ن ناد       
یشوند.
سهمگین دچار شوک و بحران م 
یکی از مهمترین عواملی که در افزایش یا کاهش میزان خسارات و تعداد تلفات انسانی در هنگام بالیای طبیعی م رثؤ
است ،وجود یا عدم وجود سیستم مدیریت بحران کارا میباشد (گرکز و همکاران .) 689 : 1383 ،مسلم ًاًا نب متسیس دو   
مدیریت کارا و متفکر موجب میشود تا در حین بالیای طبیعی و به ویژه زلزله ،تلفات انس وارف یداصتقا و ینا ا ین    
حادث شود که پیامدهای منفی روانی آن را حتی تا سالها نمیتوان مرتفع کرد ،همچنین ب  ه لللح ارب ،یداصتقا ظا ی    
واکنش به بحرانها و بازسازی و بازتوانی ناشی از اثرات آنها منابع اقتصادی ،که به نوبة خود پتانسی  دشر ل د کی ر    
کشور یا منطقه میتواند باشد ،به کار میرود که هزینههای عمومی را افزایش داده و درآمد جامع و هدرک لتخم ار ه
تهای اقتصادی کاهش م 
فعالی 
ییابند (.)Palling,et al,2002 p:27
-Idndr

1
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شکل ( :)3نمودار چرخه مدیریت سوانح و بحران
منبع( :گیوه چی) 1389 ،

 -4شناسایی و ویژگیهای محالت فرودست و اسکان غیررسمی در اسالمشهر
ت مختلف
یرس الحم هک د تتت تتت
یهای میدانی چنین به نظر م 
بنابر مطالعات انجام شده و تحلیل اطالعات آماری و بررس 
شهر اسالمشهر دروهله نخست به سبب ماهیت شکلگیری و توسعه ش زا ینادنچ توافت یره

تسد ظاحل ههههه ههههههبندییی

محالت به سطوح مختلف ندارند باتوجه به شاخصهای مورد بررسی در اسالمشهر نشان میدهد که محالتی ک رد ه
قسمت مرکزی شهر قرار دارند به عنوان محالت فرادست و محالتی ک  ه ددر پیرام رارق قوف تالحم هیشاح و نو      
یباشد:
گرفتهاند به عنوان محالت فرودست و محالت هدف و مورد مطالعه در این پژوهش م 
جدول ( :)2مشخصات جمعیتی محالت غیررسمی اسالمشهر
ردیف

م ح له

ضیاءآباد

میان آباد

1

جمعیت

12703

24816

خیابان امام حسین
110139

مظفریه
10167

2

خانوار

2841

6035

6424

26 72

3

مرد

6497

12923

5248

5234

4

زن

6206

11893

4891

33 94

5

کل باسوادان

10287

18887

8573

8499

6

کل بی سوادان

1290

904

348

64 13
منبع( :ریاحی)8: 1389 ،

 -1-4دالیل عمده نارضایتی ساکنین این محالت
بر اساس بررسیهای میدانی ،رضایت ساکنان محالت فرودست شهر اسالمشهر به وی طیارش زا دابآ نایم هلحم هژ      
موجود سکونت در این محالت بسیار اندک بوده است .به عبارت دیگر ،مس ارش نوچ یلئا ی سمان ط ا  دع ا صتق ا ید      
خانوارها ،وضعیت نامطلوب اسکان در محله و واحدهای مسکونی ،نوع دسترسی و حمل و نقل شهری و عم و یمو
نیز کیفیت زیست محیطی نامناسب شکل ( )5به ویژه در قسمتهای جنوبی و جنوب شرقی شهر که از سوی ساکنان
محالت (به ویژه شهرداری منطقه  )6و در طی جلسات برگزارشده و مصاحبههای انجام گرفته ،اظهار ش زا تسا هد   
یباشد که به صورت شکل شماره ( )4آمده است:
جمله مهمترین دالیل عدم رضایت از سکونت در این محالت م 
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ن اام نی

79

دوری از اقوام و ب ستگا ن

53

م ناقشات درون محله ای و همسایگی

51

کمبود خ دم ات بهداشتی و درمان ی

86

بهداش ت محیط محله

63
70
100

90

80

70

60

50

40

مسکن ن ام ناس ب
30

20

10

0

شکل ( :)4دالیل عمده نارضایتی ساکنین نسبت به وضعیت محله مسکونی منبع :یافتههای پژوهش

ادامه شکل ( :)5تصاویری از وضعیت نامطلوب زیستی ،ساخت و ساز غیررسمی وآسیب پذیر در محالت هدف منبع :نگارندگان

راهبردهای مدیریت بحران در سکونتگاههای93 ...

همان گونه که در تصویر فوق مشاهده میشود بعضی از محالت اسکان غیررسمی در اسالمشهر عالوه بر کم دوامی
و ساخت وسازهای غیر اصولی از وضعیت نامطلوب زیست محیطی و آسیبپذیری در مقابل س ناو حححهاای احتم یلا
برخوردارند .که این امر مدیران شهر را مستلزم به اجرای برنامههای کارآمد و مفی گشیپ و د یری ارطخ لباقم رد 
یسازد.
وسوانح و در وقوع بحران احتمالی در زمانهای عاجل م 

شکل ( )6موقعیت محالت هدف در اسالمشهر 1منبع :نگارندگان

شکل ( )7رشد و توسعه جهات اولیه محالت هدف در اسالمشهر منبع :نگارندگان
 -6موقعیت دقیق محالت هدف با مراجعه نگارنده به شهرداری مرکزی اسالمشهر و مصاحبه با کارشناسان ،و از روی نقشه محالت مشخص شده است.

تتتت تتتت
ت
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 -2-4معضالت و مشکالت ،نیازها و اولویتها این محالت
در این محالت و محالت مجاور به دلیل نبود مراکز درمانی کافی و همچنین در برخی از خانههاا و و ع تیاعر مد   
مسائل بهداشتی توسط ساکنین ،س حط بهداشت عمومی بسیار پایین است .از سوی دیگر انباشت

زبالههههاا و مص حلا

یباشد .همچنین ع و تخاس مد
ساختمانی در کنار خیابانها و آلودگیهای صوتی از معضالت این محله م 

س هزا اای

اصولی و ایمنی و کوچهها و خیابانهای باریک مانع از آن میشود که در مواقع خطر و بروز حوادث بتوان ب یتحار ه   
به این محالت امداد رسانی کرد.
ی حاص س اب هبحاصم زا ل ا یا نانک ن تالحم و     
اما باتوجه به نتایجهای بدست آمده از پژوهش حاض ،ر یافت تتههای ی
پژوهشهای انجام شده در این محالت ،کمبود خدمات رفاهی و تفریحی و از نیازهای اساسی بر اساس اولویت این
محالت به صورت جدول زیر نشان داده شده است:
تهای این محالت بر اساس یافتههای موجود
جدول ( :)3مشکالت ،نیازها و اولوی 
ردیف

اولویت

مشکالت و نیازها

1

سند اوقاف  +روکش معابر

اولویت اول

2

جمعآوری و دفع زباله  +تنظیف جویها و معابر

اولویت دوم

3

ایجاد و گسترش حمل و نقل عمومی به مرکز شهر

اولویت سوم

4

ایجاد درمانگاه و داروخانه شبانه روزی  +پارک و فضای سبز

اولویت چهارم

5

ایجاد فضای ورزشی  +ایجاد شبکه فاضالب

اولویت پنچم

6

اختصاص فضاهای فرهنگی شهر به این محالت

اولویت ششم

منبع :یافتههای پژوهش

 -3-4مکان گزینی اسالمشهر به لحاظ بحران
قرارگیری شهر اسالمشهر به لحاظ بحران زلزله بر روی پهنة زلزله خیزی و گسلهاای ا نام فارط ن هنهپ یاهلسگ د     
استان تهران ،کهریزک و جنوب ری (شکل شمارة )8-اهمیت مطالعه مدیریت بح گشیپ و نار یری قو زا  و نآ ع ار

رد   

سکونتگاههای غیررسمی و محالت فرودست این شهر را دو چندان مینماید ،گسلهای اصلی گستره مورد مطالعه ک ککه
در رژیم تکتونیکی و لرزه خیزی منطقه نقش دارند ،غالب ًاًا گسلهای مهم کوهپایهای میان کوه و دشت و س سپ هدنزا تت تتتی
یباشند .بنابراین خطر اصلی زمین لرزه ،بیشتر ناشی از جنبش دوباره ایین گس هرتسگ رد اهل   
و بلندیهای روی زمین م 
یتوان به شمال تهران ،جنوب و شمال ری ،کهریزک ،رب طا
اسالمشهر خواهد بود .از مهمترین گسلهای اصلی ناحیه م 
کریم ،پیشوا ،قصر فیروزه و نیاوران اشاره نمود .ترکیب سنگی ناهمگون و زمین ساخت فعال رشته کوه الب ثعاب زر   
یش هلسگ .دو اا ااای
به وجود آمدن گسلها و راندگیهای فراوان شده که بیشتر در نواحی کوهپایهای الب دهاشم زر ه    م مم 
اصلی زلزله در پهنه تهران و کهریزک در محدوده اسالمشهر تأثیرگذار هستند .این گسلها در مجموع موجب شده هانددد
تا محدودههایی در جنوب تهران به سمت غرب پهنه زمین لرزه قرار گیرند .این اراضی صرف نظ ح زا ر رر ررریم درجه
یک دارای حریم درجه دو نیز هستند که باید از ساخت و سازهای صنعتی در آنها اجتن و دوش با س ااا اااایر س و تخا
سازها نیز باید با مشخصات فنی الزامی در ایستایی و عوامل مؤثر بر بنا به شدت رعایت شود .بین س هلا اای  0091تا
 1977میالدی بر اساس ارتعاشات ناشی از زمین لرزه اسالمشهر و اطراف آن در خطوط هملرزه  4و  3درجه مرک ککالی
یش رد .دو
قرار داشته که بر اساس ریسک زمین لرزهای احتمال خسارت در حد متوسط برای اسالمشهر پیش بینی م مم 
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ی رخ داده
شکل ( )8پراکندگی گسلها پیرامون گستره شهرستان اسالمشهر  -مهمترین گسلها و مرکز سطحی زلزلههای ی
در پهنه رباط کریم و پیرامون اسالمشهر و همچنین نقشه چشمههای بالقوه زمین لرزه در گستره اسالمشهر و پیرام نو
آن نمایش داده شده است.
نقشه لرزه زم ین س اخت م حدوده اسالمشهر

تهران
اسالمشهر

مترین گسلها و مرکز سطحی زلزلهای رخ داد ،در پهنه استان تهران و پیرامون اسالمشهر
شکل ( :)8مه 
منبع :نگارندگان

 -5تجزیه و تحلیل بر اساس مدل سوات ()SWOT
 -1 -5وضع موجود و ویژگیهای شهرسازی در سکونتگاههای غیررسمی در شهر اسالمشهر
یکی از روشهای مدیریت استراتژیک بحران روش تحلیلی کیفی سوات میباشد که در ص صصورت اس حص هدافت یح زا    
تهای خارجی و پرهیز از اثرات ناشی از تهدی یجراخ تاد   
این مدل سازمانها و مدیریت برای بهره جستن از فرص 
یا کاهش دادن آنها و نظارت و ارزیابی فرصتها و تهدیدات خارجی میتوانند از آن بهره بجویند و تقریب ًاًا تیقفوم    
خود را تضمین نمایند .روش تحلیلی سوات در واقع با روش یاوز نتخاس ن ای هبم  م عضو 

میظنت یارب دوجوم

      

حها و پروژههای عملی  .دش دهاوخ یتا در   
راهبردهای ساماندهی و توسعه قرار گرفته و در نهایت منجر به تنظیم طر 
این بخ ،تاعلاطم زا ش

   اساس سسیت نیر

ی وض سرهش یاهرایعم و طباوض هب هجوت اب دوجوم ع ا د یز ر      
دادههای ی

یباشد:
سکونتگاههای غیررسمی در شهر اسالمشهر با مدل سوات ( )SWOTبه شرح جدول زیر م 
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جدول ( )4وضع موجود و ویژگیهای شهرسازی در سکونتگاههای غیررسمی در اسالمشهر
 )Tتهدیدها
 -آل لدب یطیحم تسیز یگدو یل نادقف   

       

ت ها
 )Oفرص 

 )Wنقات ضعف

 )Sنقات قوت

 -نزدیکی به ک ونا نننهاای جمعیتی بطق و    

 -ضعف خدمات و تاسیس یرهش تا   

 -وجود زمین ارزان قیمت.

زیرساخت شهری.

صنعتی ،تهران.

به ویژه فضاهای ورزشی

 -وجود نیروی کار ارزان و جوان.

 -افزایش جمعیت شهر و اسکان اجب رد یرا

 -تقویت انسجام کالبدی و اجتماعی محالت

 -ناامنی و فساد و جرایمی مث یدزد ل

 -تشکلهای مردمی در کانونهای محلی

این محالت.

اسالمشهر.

و اعتیاد.

مثل مساجد.

 باال بودن هزینه مرمت و احداث بنا. -ع یماظتنا .یورین لماک تراظن مد رد        

  

محالت.

 -تصویب برنامه توانمندسازی و

 -پایین بودن س حط کیفی معابر.

 -وجود انگیزه مشارکت س نیا نینکا   

ی غی  ر ر یمس     
بهس نوکس یزا تتتت تگاههایی ی

 -باال بودن هزینه خدمات شهری بدلیل

سکونتگاهها در بهبود وضعیت.

اسالمشهر.

فقدان زیرساخت.

 -سکنی گزینی در سرپناه متناس اب ب   

 -جمعآوری منظم زباله توسط شهرداری.

 جریانهای مهاجرتی. -ترکیب اجتماعی -ق و یمو درگییریهاای

 -برخ زا یرادرو    شب کک کههاییی مخ و یتاربا

قومی و نژادی.

پوشش تلفن همراه.

 -افزایش میزان شهرنشینی.

 -هموار بودن فضای طبیعی و فیزیکی منطقه.

 -نزدیک بودن به گسل.

 -محلی نبودن مدیریت شهری.

توان مالی.

 -زمین اس ه زززز ز بوجو دد دآوری مح تال   

ی ک و دمآرد م
 -گروههای ی

غیررسمی در سایر محالت شهری.

کا رت ن خ و اب ی .

جاور مدع    

 برخورداری ساکنین از خدمات آب ویشزومآ تامدخ لقادح         

 -باال بردن سهم واحدهای مسکونی با

ب و قر

مصالح کم دوام.

بهداشتی.

 عدم ت طسوت ماو تخادرپ زاب ناو     گروههای کم درآمد.
 دور بودن از تسهیالت مسکن ب لیلداوقافی بودن.
منبع :یافتههای پژوهش

یتوان تالکشم راب شهاک رد د     
با توجه به جدول فوق وجود کار ارزان و جوان و در صورت مشارکت ساکنین م مم 
ساکنین و شهر به مدیریت شهری کمک در خور توجه ای ارائه نماید که در این بین محلی یرهش تیریدم ندوبن      
میتواند بار مشکالت را دوچندان کند و از طرفی رشد شهرنشینی و اف شیاز

ی ش نآ عبت هب و یره
هزین ننههای ی

رقف     

شهری میتواند به دلیل ارزان بودن مسکن در این نواحی گروههای بیشتری را به سمت این سکونتگاهها سوق ده .د
ی
از سوی دیگر اوقافی بودن مسکن در این نواحی باعث شده که ساکنان نتوانند با استفاده از تسهیالت بانکی گرههای ی
هرچند کوچک از زندگی خود را حل نمایند.
لگیری به صورت خودرو و خ هتخیگنا دو   
عموم ًاًا سکونتگاههای غیررسمی در اسالمشهر در مراحل اولیه رشد و شک 
و یک شبهه ساخت با یک الگوی ساده و فاقد مرکزیت ساخته شده است و امروزه به صورت س ریغ هاگتنوک ر مس ی   
تانددد از ریزدانگی
تها عب را ت ت
درآمده که کالبدی درهم و آشفته نمود پیدا کردهاند که مشخصههای بارز و مهم این باف 
قطعات ،بی نظمی در ابعاد و ترکیب قطعات ،اندازه کم قطعات و زیربنای واحدهای مسکونی ،تراکم جمعی ،دایز ت   
بی نظمی شبکه معابر ،یک شبه ساختگی ،استفاده از مصالح بی دوام ،ترکیب ناموزون و آش تیاعر مدع ،تفاب هتف     
حرایم در شبکه آب ،گاز ،برق ،تلفن و ..ناکافی بودن تاسیس ئانبریز تازیهجت و تا ی هب 

عمج دشر لیالد یت و      

مهاجرت بی رویه ،تراکم باالی جمعیت ،نبود سیستم دفع فاضالب ،اختالف فاحش و بسیار زیاد سرانههای موجود با
سرانه مطلوب و استاندارد اشاره کرد.
 -2-5ارزیابی توانمندسازی محالت اسکان غیررسمی اسالمشهر با تکنیک SWOT

در بررسیهای جامع محیط درونی و بیرونی محالت هدف در این پژوهش که عمدت ًاًا به صورت مش ،ینادیم تادها   
مصاحبه با مردم ،اخذ نظر کارشناسان صورت گرفته و نقاط ضعف و قوت و فرصتها و تهدیدات در ض ت هنیم وووانمند
سازی محالت اسکان غیررسمی شهر اسالمشهر بر پایه الگوی سوات ص شخب ود هب و تسا هدش یرادرب ترو
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عوامل درونی شامل نقاط ضعف و قوت و عوامل بیرونی شامل تهدیدات و فرصتها به صورت جدول زیر ارائه ش هد
است:
جدول ( )5تحلیل توانمندسازی محالت اسکان غیررسمی اسالمشهر برپایه الگوی SWOT
 -هزینه کمتر ساماندهی و توانمند سازی

 -دوام نسبی ساختمانها و وجود زیرساختهای اساسی

 -امکان بهرهگیری از پتانسیل نیروی کار

 -وجود حس مشارکت جمعی براساس مشاهدات میدانی

 ارتقاء سرمایه اجتماعی بهرهگیری از توانمندیهای زنان -استفاده از ایده اقتصاد خانگی

 سازماندهی سنتی نیروی شاغل غیررسمی -وجود شیبهای طبیعی مناسب در ناحیه برای هدایت آبهای سطحی

عوامل درونی

 -طراحی و برنامهریزی کالبدی مناسب

 -وجود حس اعتماد در بین همسایگان براساس نظر سنجی

نقاط قوت ()S

ارتباط

سکونتگاه

 -نیروی اقتصادی جمعی و خانوادگی

 -ناتوانی در پرداخت وامهای دولتی

 -پایین بودن مساحت قطعات

 -رشد بی رویه جمعیت ومهاجرت

 -عدم مالکیت قانونی و رسمی واحدهای مسکونی

 -بی سوادی ،کم سوادی در محالت هدف

 -نرخ باالی رشدجمعیت و باروری زنان

 -دست فروشی وشغل های کاذب

 -عدم مهارت و تخصص نیروی شاغل محله

نقاط ضعف ()W

 -فقر و درآمد کم ،وقوع اختالف همسایگی

 -تراکم زیاد نفر در خانوار در واحد مسکونی

 ضعف بنیان اقتصادی خانوارها -امکان حل و فصل مشکالت حقوقی

 -تمایل نهادهای مدیریت شهری به ساماندهی محله

لگیری روحیه مشارکت
 -شک 

 -وجود کتابخانههای عمومی

 -ارتقاء س حط بهداشت عمومی

 -امکان تشکیل تعاونهای کوچک مقیاس محلی

 -افزایش مشکالت ساماندهی

 -برنامهریزی و طراحی نامناسب فضاهای باز

 -عدم امنیت ساکنان در مکانهای عمومی

 -توده واحدهای مسکونی بدون رعایت اصول فنی

یهای اجتماعی
لهای کاذب و بزهکار 
 -شغ 

-کمبود دسترسی جوانان به مکانهای مناسب گذران اوقات فراغت

 -نا ا م ن ی ا ج تم ا ع ی

 -نرخ باالی بیکاری و باال بودن مهاجرت از دیگر استانها

 -هزینههای باالی طراحی کالبدی

لهای کاذب
 -زمینه افزایش جرائم اجتماعی به دلیل شغ 

یهای عفونی ،زیست محیطی
 -شیوع بیمار 

یهای ناسازگار و بهداشت نامناسب محیط
 -ه م ج و ا ری کا رب ر 

تهدیدات ()T

لگیری خلوتگاه و زمینه بزهکاری
 -شک 

یهای قومی و قبیلهای
 -د رگ ی ر 

عوامل بیرونی

 -امکان به رسمیت شناختن

قهای خرده وام محلی
 -حمایت دولت از تشکیل صندو 

تها ()O
فرص 

 -ارتقاء س حط فرهنگی ناحیه

 -توجه دولت به موضوع سامندهی اسکان غیررسمی

منبع :یافتههای پژوهش

 -3-5وضعیت کاربری مسکونی محالت هدف در بهبود مدیریت بحران (تحلیل )SWOT
به منظور تجزیه و تحلیل شرایط بیرونی و وضعیت درونی محالت هدف در این پژوهش در مسیر واقعیات موج ،دو
سعی شده برای تحلیل یافتههای پژوهش از تکنیک  SWOTاستفاده شود تا بر اساس آن استراتژیهای مناسب ب یار
بهبود وضعیت کنونی و کاهش میزان آسیبپذیری در قطعات مسکونی این محالت به ویژه می نا آب  دا ( (ش ماما کره   

تهای میدانی را در ماتریس نق طا
حسین کنونی) 1طراحی شود .در این باره آمارهای توصیفی به دست آمده از برداش 
قوت و ضعف موجود (شایستگیها ،تواناییها ،مهارتها و کمبودهای وضعیت مح ححیط داخلی براک ) ر و ی

تاعطق    

مسکونی این محالت وارد کرده (جدول شمارة )6 -و همچنین سعی شده تا در تدوین ماتریس عوامل خارجی یعنی
فرصتها و تهدیدهایی که نشان دهندة چالشهای مطلوب و یا ن دمع بولطما هه هههای اس مرد هک ت حح ح ححححیط ف یورار

این

یترین قسمت محله فرودست در اسالمشهر است و از دیگر محالت متفاوت است چراکه این محله
 -7این محله در جنوب اسالمشهر وکمربندالغدیر قرار دارد و اصل 
نتری نسبت به دیگر محالت غیررسمی اسالمشهر برخوردار است .ضمن آنکه
عنوان محله جدا شده از شهر که سیر تکوین متعارف محالت را نداشته و از س حط پایی 
این محله به سبب خارج بودن از محدوده قانونی شهر و رشد غیر متعارف ،با ساختار کالبدی و اجتماعی خاص ،از محرومیت بیشتری برخوردار است.
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شهرها وجود دارد  -در این باره نیز (جدول شمارة )7-مواردی ذکر شود که متناسب با حج و یتیعمج م

عقوم ّیّی ت   

جغرافیایی شهر باشد.
جدول ( :)6ماتریس  ،SWOTنقاط قّوّوت و ضعف کاربری مسکونی شهر محالت هدف در بهبود مدیریت بحران
گویه ها
نوع مصالح به کار رفته در بنا

نقاط قوت ()S

نقاط ضعف ()W

بپذیری کم و خیلی کم در
 به کار رفتن مصالح با آسی 

 پراکندگی بناهای مسکونی با مصالح آسیبپذیری زیاد و خیلی زیاد

بناهای در حال ساخت.

در کل بافت ارگانیک و نامنظم شهر (ک ش هیلوا ةتسه ه ه لماش ار ر      
یشود) و عدم توجه به مصالح.
م

کیفیت بنای مسکونی قطعات
نمای بناهای مسکونی قطعات
مساحت قطعات مسکونی
سطح اشغال قطعات مسکونی
نح  ةو ت انب فرص

تاعطق و        

مسکونی
تعداد طبقات بناهای مسکونی
نحوة دسترسی به مراکز شریان
اصلی

 پراکندگی قطعات تخریبی و متروکه در تمامی س حط ارگانیک و غیر

 تمرکز عمدة بناهای مرمتی در یک قسمت مشخص.

ارگانیک شهر
بپذیری زیاد و خیلی دایز    
 نا چیز بودن نماها با آسی 

 عدم استفادة از نماهای یکپارچه و سبک.

در س حط شهر.
 وسعت مطمئن قطعات تفکیکی ب راد ظاحل ه ا ندوب     

 تمرکز وسعتهای کمت زا ر

فضاهای باز در منطقة ارگانیک شهر.

قدیمی شهر.

 واق رد الاب ینامتخاس مکارت اب تاعطق ندش ع      

  

     

تهاای اولی و ه
 150مترمرب فاب رد ع تت تت

 افزایش تمرکز س اب تاعطق و رهش کیناگرا تفاب رد ینامتخا   

همسایگی با قطعات با تراکم ساختمانی پایین.

فضاهای باز کمتر.

 وجود مالکّیّیت شخصی به ص حطس رد هدمع ترو    

تهای اشتراکی قطعات مسکونی با مساحتهای بیشتر
 ما ل ک ی 

   

شهر
 به کار رفتن مصالح مقاومتر در ساختمانهای بیش از

 عدم مقاومت مناسب شهر در ارتباط با بناهای ساختمانی مرتفع به

یک طبقه.

لحاظ زمین شناسی در قسمت جنوب غربی هستة اصلی.

 واقع شدن قطعات در بخش ارگانی رانک رد رهش ک    

 رشد ناپیوستة اسکان غیررسمی (که دسترسی دما زکارم هب  ا و د   

شریانهای اصلی.

یکند).
نجات را محدود م 
منبع :یافتههای پژوهش

تها و تهدیدهای پیش روی کاربری مسکونی محالت هدف در بهبود مدیریت بحران
جدول ( :)7ماتریس  ،SWOTفرص 
گویه ها
نوع مصالح به کار رفته در بنا
کیفیت بنای مسکونی قطعات
نمای بناهای مسکونی قطعات

مساحت قطعات مسکونی

تها ()O
فرص 

تهدیدها ()T

 وجود ارگانهای دولتی که در امر مسکن و ساخت و

 عدم توجه به مصالح سبک در امر ساختمان ساز.

سازهای شهری فعالیت دارند.

 کمبود امکانات مناسب منطقه به لحاظ تأمین مصالح مقاوم.

 عدم وجود بناهای تاریخی در مناطق مس رهش ینوک   

 باال بودن قیمت مصالح ساختمانی.

اسالمشهر.

 باال بودن هزینة تعمیر بناهای مرمتی.

 داشتن آب و هوای نسبت ًاًا مناسب شهر اسالمشهر

 مازاد بر هزینة ساخت قسمت اصلی بودن نماکاری ساختمان

 وجود فضاهای متروکة زیاد بویژه در ن بونج یحاو   

 عدم وجود فضاهای باز و سبز در س حط داخلی و مناطق مسکونی

غربی شهر.

شهر در حد نیاز.

 وجود فضاهای س زب و کش یزروا

عم یحاون رد هد   

جنوب غربی شهر.
سطح اشغال قطعات مسکونی
نح  ةو ت انب فرص

تاعطق و        

 پ یا ی غشا دصرد ندوب ن ا ةدمع تمسق رد ل

رهش   

     

 تراکمهای ساختمانی باال در نواحی قدیمی شهر محالت هدف.

اسالمشهر و در نتیجه امکان دسترسی به فضای باز زیاد.
 شخصی بودن عمده مالکیت در قطعات مسکونی.

 توان مالی ضعیف ساکنین هستة اولیة شهر.

 مقاومت مناسب خاک منطقه جهت ساخت و سازهای

 سست بودن خاک شهر به لحاظ زمین شناسی یلصا تمسق رد     

مقاوم و بلند مرتبه.

شهر.

مسکونی
تعداد طبقات بناهای مسکونی
نح زکارم هب یسرتسد ةو        
شریانهای اصلی

 وجود شبکههای ع ضیر

رد کیفارت مدع و

قطانم   

 رشد فیزیکی گسستة مناطق مسکونی شهر.

مسکونی شهر.
منبع :یافتههای پژوهش

یس زا دد.
الزم به ذکر است که تجزیه و تحلیل فوق تنها ،موقعیت استراتژیک را در یک مقطع زمانی مشخص ،روشن م 
لذا به منظور دنبال نمودن روند زمانی ،با توجه به این موضوع که شرایط محیطی و یلخاد( 

پ )یجراخ ووو ووووییا ب و هدو
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دائم ًاًا در حال تغییر و دگرگونی میباشد ،الزم است روند تحوالت م رب درو ر گ رارق یس ر فلتخم عطاقم رد و هتف       
تهاای
زمانی ،استراتژیهایی متناسب با زمان را استخراج نمود .دنبال نمودن این روند کمک میکنددد ت لاح ناوتب ا تتت تتت
مختلفی را که درآینده ممکن است رخ دهند را بررسی و پیش بینی نمود.
 -6نتیجهگیری و پیشنهادات
عوامل متعددی در شکلگیری وگسترش محالت شهری غیررسمی دخیل هستند ،از جمله وضعیت کالننن اقتصاددی،
ضوابط کاربری زمین ،ساختار مدددیریت شهررری ،شراایط آبوهواایی و موقعی یت جغرافییایی و مس امتجا لئا عع عععی و
فرهنگی (شامل سرمایه اجتماعی) .به سخن دقیقتر ،ساختاری خاص موجب سوق یافتن شهروندان فقیر به بازاره یا
یش هک اجنآ زا .دو    
غیررسمی و شبهرسمی زمین و شکلگیری و گسترش محلههای غیررسمی درحاشیه ش م اهره یی یی
لگیری بسیاری از محالت غیررسمی خارج از محدوده خدماتی شهر رخ میدهد ،این س نوک تتگاههاا در آغ اب زا   
شک 
فقدان کامل خدمات یا پایینترین س حط خدمات شهری روبهرو هستند .همچنین ،به رغم دریافت تدریجی خدمات و
یمانن ه تلع هب ،هتبلا .د مممم م ممممممین
ادغام نهایی در شهر ،این محالت در بیشتر مواقع همچنان فقیر و توسعه نیافته باقی م 
ی مش رد هبا
خدماترسانیها ،محلههای غیررسمی ایران علیرغم تنوع اجتماعی -اقتصادی در کل نسبت به نمونههای ی
بسیاری از کشورهای دیگ ِرِر رو به توسعه وضعیت بهتری دارند .ساکنان محلههای غیررسمی اغلب به آموزش رایگان،
خدمات درمانی ارزان و آب و برق دسترسی دارند .درضمن ،برخی مؤسسات خیریه مذهبی و سازمانهای غیردولت تتی
متصل به دولت در محلههای غیررسمی فعال هستند .با عنایت به مالحظات فوق ،در ایین مقال یمسرریغ تالحم ه    
گزیده در شهر اسالمشهر ،آنچه در این پژوهش دنبال شد ،تشخیص مسیر مناسب برای نیل به توسعة بهتر ،اس یژتارت
  

مدیریت بحران و ارائه راهکارها و تعیین عواملی بود که در این مسیر کمک کننده ،مزاحم و ی ثأت یب ا ی زا .دنتسه ر
آنجایی که تحلیل وضعیت موجود و پیش بینی وضعیت آتی در بخشهای مختلف مستلزم وجود دادهها و اطالع تا

آماری دقیق و به روز است .دادههای به دست آمده به صورت آمارهای توصیفی در تش ،فعض ،توق طاقن صیخ     
فرصتها و تهدیدهای تکنیک استراتژیک  SWOTو تدوین ماتریسهای مربوط دخال ندش هداد ت د و 

تیاهن ًاًا جیاتن      

ذیل به دست آمد:
اجرای طرحهای نوسازی در بافتهای فرسودة شهر اسالمشهر ،به عنوان یکی از راهکارهاای اس رد یمجاهت یژتارت   
یگیرد.
ارتباط با مدیریت بحران کاربری مسکونی شهر ،در اولویت اجرایی اول قرار م 
ن  ،از
نظارت ارگانهای فعال در امر ساخت و سازهای شهری به شاخصهای سکونتی به وی کسم داینب نامزاس هژ نننن نننن
جملة راهکارهای استراتژی بهبود مستمر وضعیت موجود شهر اسالمشهر ،اولویت دوم اجرائی تشخیص داده شد.
حهای نوسازی باف رهش ةدوسرف ت    
یتواند در طول اجرای طر 
افزایش توان اقتصادی ساکنان بافتهای فرسوده ،که م 
باشد ،به عنوان سومین راهکار استراتژی بهبود مستمر ،در اولویت سوم اجرایی قرار گرفت.
اجباری کردن استفاده از مصالح سبک ،که سومین راهکار استراتژی تهاجمی در بهبود ش راک دوجوم طیار ببب ببببریهاای
مسکونی محالت اسکان غیررسمی در شهر اسالمشهر از نگاه مدیریت بحران در برابر سوانح طبیعی ب ناونع هب دو    
چهارمین اولویت اجرایی تشخیص داده شد .ترویج فرهنگ سبک سازی و ارتق ءا رد نینکاس یهاگآ

هب یریگراک      

ی واردة ناشی عوقو زا     ح ثداو
مصالح بادوم ،که شاید بتوان آن را موثرترین عامل فرهنگی در کاهش آس سسیبهای ی

و

 00 1فصلنامه علمی – پژوهشی جغرافیا (برنامهریزی منطقهای) ،سال هفتم ،شماره اول ،زمستان 5931

بهبود شرایط کالبدی ساختهای شهری اسالمشهر و دیگر شهرهای موجود دانس رتسا زا یئزج ناونع هب ت ا یژت      
بهبود مستمر از نظر اولویت اجرائی در جایگاه پنجم قرار گرفته است .پس از این اقدام و با مه یمسرریغ ناکسا را    
میتوان در راستای بهسازی و ساماندهی فضای کالبدی و بهبود شرایط اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی ای تالحم ن   
اقدامات الزم را انجام داد .در شکل شماره ( )9م 
یتوان این مسأله را در بیانی روشن ،مالحظه نمود .همچنین با توجه
ی مردمی و دوجوم 
تها و گروووههای ی
به مجموعه دستاوردها و مطالعات پیشین ،برای بهرهگیری از ظرفی 

لیکشت زین     

نهادهای محلی جدید و جلب مشارکت آنها ،مجموعهای از پیشنهادها که بنظر کارساز و مفید م ممیرسددد ب حرش نید   
یگردد:
ارائه م 
احداﺙ دیوار
مهار روند گسفرش اسکان
غیررسمی

تملک اراضی

مرحلﺔ اول

اخفصاص اراضی شرقی و جنوبشرقی
محله به کاربری غیرمسکونی

بهسازی کالبدی بخشهای
مخفلف محله بر اساس
اولویت

بهبود شرایط اجفماعی

و فرهنگی محله

اصالح معابر و کوچهها

مرحلﺔ دوم

مناسب سازی جداول و جویها
توجه به زیباسازی و منظر شهری
ایجاد فضاهای فرهنگی و کانونهای فرهنگی

مرحلﺔ سوم

ایجاد مراکز خدمات اجفماعی
ایجاد پارک و فضای سبز

تها و اقدامات الزم در محالت هدف از جانب مدیریت شهری
شکل ( :)9اولوی 
منبع :یافتههای پژوهش

شکل (  :) 10چگونگی بهرهگیری از گروههای مردمی و سازمانهای غیردولتی در راستای ساماندهی
منبع :یافتههای پژوهش
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گرکز ،یونس و دیگران  ، 1383اصول مدیریت بحران در حوادث غیر مترقبه و بالیای طبیعی :یازدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر
کشور ،اول تا چهارم دی ،دانشگاه هرمزگان.
گیوه چی ،سعید ، 1389 ،برنامهریزی شهری به منظور پیشگیری و کاهش اثرات سوانح ،موسسه آموزش عالی و کاربردی حالل احمرایران،
چاپ اول.
مرادی مسیحی ،وازار ، 1384 ،برنامهریزی استراتژیک و کاربرد آن در شهرسازی ایران ،تهران ،شرکت پردازش و برنامهریزی شهری.
مهندسین مشاور فرنهاد ، 1379 ،برنامهریزی ساختاری -راهبردی توسعه شهری ،جلد  ،4وزارت مسکن و شهرسازی ،تهران.
ناصحی ،وحید ، 1380 ،مفاهیم و نکاتی پیرامون مدیریت بحران :مجلة توسعة مدیریت ،شمارة .34
نسترن ،مهین ،هوشمندفر ،سپیده ، 1389 .برنامهریزی استراتژیک جهت ساماندهی قسمتی از بافت فرسودة شهر ارومیههه :مجل و ایفارغج ة
مطالعات محیطی ،سال اول ،شمارة سوم.
هفت شهر ، 1381 ،فصلنامه عمران و بهسازی شهری ،سال سوم ،شماره نهم و دهم.
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Addison-Wesley,
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6………………………….…… Quarterly of Geography(Regional Planning) (Winter) 2016. Vol 7, No 1

Quarterly of Geography (Regional Planning)
Vol 7, No1, Winter 2016

Strategies for Disaster Management Eslamshahr in informal settlements,
with an emphasis on empowerment
Alireza Estelaji
Professor of Human Geography, Islamic Azad University, Yadagar-e-Imam Branch, Shahr-e-Ray, Iran
Nemat Hossein Zadeh*
M.A. in Geography & Urban Planning, Islamic Azad University, Science & Research Branch, Tehran
(Ardebil) Branch, Tehran, Iran

Abstract
Marginalization or informal settlements in present terms, the result of rapid
urbanization and industrialization, and the urbanization transition to the socioeconomic paradigm, the paradigm is the dominant socio-economic and parallel
transmission. This phenomenon continues to spread in recent decades with the advent
of the information society and if there is no obligation to survive and reproduce. Since
the 1980s, empowerment strategies and reform the World Bank initiative to organize
informal settlements, people living in these settlements as a problem, but as an asset
looks and improve their socio-economic role of facilitator lead the government they
have their commitment and empowerment to replace the culture of entitlement and the
culture of poverty. The methodology of this study, "analytical", which has been
collecting data based on field studies; therefore, the application of strategic analysis,
SWOT, TOP empowerment strategies and crisis management in the communities in
informal settlements presented Eslamshahr Is. And also can be said with integrated
management and efficient with careful planning in the neighborhoods, to prevent it
and the consequences of its destructive somewhat reduced. At the end of the research
priorities for action and proposed solutions from the municipal administration, and
how to take advantage of popular groups and NGOs, organizing and empowering
communities in informal settlements presented. The results show the user the current
status of residential neighborhoods to improve informal settlements in the city
Eslamshahr in relation to reducing the damage caused by the earthquake, And other
crises, implementation of the modernization, improvement and empowerment in older
tissues, Monitoring bodies active in the construction of urban and raising awareness of
residents in the use of durable materials, the most important strategies, which are the
top priorities for action.
Keywords: crisis management, empowerment of informal settlements, analytical
techniques, SWOT, residential, City Eslamshahr
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