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چکیده
شهرها با توجه به اینکه اکثر جمعیت کشور را در خود جاي می دهند و غالبا مراکز اقتصادي ،سیاسی ،فرهنگی ،اجتماعی
و مراکز حاکمیتی در کشورها می باشند ،همواره می بایست آمادگی شان در برابر بحران ها(پدافند غیرعامل) مد نظر
متخصصین مربوطه قرار گیرد .محالت غیررسمی و مشکالت آن خصوصا پس از پایان جنگ جهانی دوم بیش از پیش
براي مدیران شهري معضل ساز شد .نکته مهم در باره محالت غیررسمی این است که این پدیده در عین حال که نتیجه
و حاصل معضالت اجتماعی و خصوصا اقتصادي است ،موجب بروز مسایل و مشکالت دیگري همچون بزهکاري می
گردد .با گسترش شهرها و تبدیل آنها به کالن شهرها لزوم کنترل وضعیت اسکان غیررسمی و جلوگیري از گسترش آن
بیش از پیش احساس می شود .هدف اصلی پژوهش حاضر آسیب شناسی اجتماعی و مشارکت شهروندان ضرورت
ساماندهی بحران محالت غیررسمی(مورد مطالعه :ارومیه) با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و مطالعه اسنادي می
باشد .نتایج نشان می دهد از عمدهترین دالیل وجود سکونتگاههاي غیررسمی در ارومیه میتوان به رشد سریع جمعیت،
درآمد پایین ،بیکاري ،عدم توجه مسئوالن به اشتغالزایی در روستاها و مهاجرت روز افزون روستائیان به شهر و عدم
تمکن مالی افراد که موجب بروز انواع ناهنجاريهاي شهري شده و اثرات نامطلوب اجتماعی و اقتصادي را به دنبال
دارد .آذربایجانغربی مشکالت بسیاري در حوزه سکونتگاههاي غیررسمی دارد که می توان با اختصاص اعتبار بیشتر و
همچنین با توسعه مناطق روستایی ،اجراي طرحهاي سرمایه گذاري کم هزینه و توسعهاي در شهرهاي کوچک و روستاها
و همچنین اشتغال آفرینی روستایی بخشی از روند فزآینده توسعه سکونتگاههاي غیررسمی آن را کنترل کرد.
واژه کلیدی :آسیب شناسی اجتماعی ،مشارکت شهروندان ،ساماندهی ،محالت غیررسمی ،ارومیه

شاپا الکترونیکی645-3851:

آیریمی آواجیق

 -1مقدمه
امروزه ،بافت هاي فرسوده شهري و اسکان غیررسمی آن با مشکالتی روبه رو هستند که به طور عمده عبارتند از:
کمبود در برخی سرانه هاي خدماتی ،نفوذپذیري پایین به داخل بافت ،وجود کاربري هاي ناسازگار ،فقدان فضاي سبز
کافی ،بدنه هاي فرسوده،کیفیت ضعیف بناها ،ریزدانگی بناها ،تراکم باالي جمعیت ،فقر اجتماعی -فرهنگی ،وجود آسیب
هاي اجتماعی در بافت و ...این بافت ها در برابر سوانح طبیعى خصوصاً زلزله ،نه تنها به دلیل وجود ساختمان ها و
بناهاى غیرمقاوم ،بلکه به علت فرسودگى زیرساخت هاى شهرى ،از قبیل معابر و شبکه هاى خدمات رسانى که نوسازى
نشده اند ،بسیار آسیب پذیرند .به طورى که امروزه ،آسیب پذیري شهرها و به خصوص بافت هاي قدیمی و فرسوده در
برابر زلزله ،به عنوان مسئله اي جهانی پیشِ روي متخصصان رشته هاي گوناگون قرار گرفته است(منزوى و همکاران،
.)1388
تجربه زلزله هاي مختلف نشان می دهد که میزان تلفات انسانی و آسیب هاي کالبدي در بافت هاي فرسوده و کهن
بیش از سایر بخش هاست .از این رو ،بافت هاي فرسوده ،ضمن آنکه زندگی ساکنان را با مشکل روبه رو ساخته ،به باال
رفتن میزان آسیب پذیري در صورت وقوع حواث غیر مترقبه(مخصوصاً بحران زلزله) در این گونه بافت ها منجر شده
است(عبادي .)2:1398 ،بر این اساس ،توجه به راهکارهاي مدیریت بحران زلزله و استفاده از آنها در نظام برنامه ریزي
شهري و بهسازي بافت هاي فرسوده امري اجتناب ناپذیر است .با وجود این ،در تهیه طرح هاي ساماندهی بافت هاي
فرسوده و نیز سایر طرح هاي شهري از راهکارها و دستورالعمل هاي مدیریت بحران زلزله استفاده نمی شود(مهدوى
نژاد و جوانرود ى .)31:1391،هدف این مقاله ،بررسی زمینه هایی است که به طور مشترك در مدیریت بحران زلزله و
برنامه ریزي بهسازي به منظور کاهش آسیب پذیري بافت و ارتقاي سطح زندگی در بافت هاي فرسوده ،مورد توجه
قرار می گیرد .به دنبال رشد طبیعی جمعیت و تمایل به شهرنشینی به دالیل مختلف ،شهرها با گسترش ناگهانی و فزاینده
اي روبه رو شدند .در جریان گسترش شهرنشینی ،بخش هایی از شهرها بر اثر مجموعه اي از عوامل اقتصادي و اجتماعی
حاکم ،از فرایند اصلی توسعه و نوسازي شهر بازمانده و بافت هایی شکل گرفت که اغلب داراي ویژگی هاي کالبدي
همسانی است .ویژگی هاي کالبدي بافت هاي مذکور بر مشخصه هاي اجتماعی و اقتصادي ساکنان تأثیر متقابل داشته،
تداوم چرخه اي را باعث می شود که محصول نهایی آن فرسودگی در ابعاد مختلف کالبدي ،اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادي،
زیست محیطی و ...است .بخش اصلی بافت هاي فرسوده ،اغلب هسته اولیه و تاریخی شهرهاست که از یک سو بنا به
دالیل متعدد ،ویژگی هایی را شامل می شود که به عنوان هویت ،ثروت و میراث شهر و ساکنان تلقی می گردد و از
سوي دیگر ،سرمایه گذاري در این مناطق از نظر اقتصادي مقرون به صرفه خواهد بود .با وجود این ،به علت کم توجهی
مسؤوالن و عدم برنامه ریزي مناسب ،این بافت ها با مشکالتی ،از جمله :کاهش سرزندگی و نشاط در بین ساکنان،
وجود انحراف هاي اجتماعی ،کمبود خدمات و تسهیالت ،عملکرد ضعیف کاربري ها و  ...روبه رو هستند .این مشکالت
همراه با فرسودگی کالبدي شامل :عرض کم معابر و پیچ و خم زیاد آن ،تعداد زیاد بناهاي فاقد سیستم سازهاي استان
دارد و ریزدانگی بناها ضریب آسیب پذیري این بافت ها را باال برده و سبب شده تا در هنگام وقوع حوادث غیرمترقبه
مسائل و مشکالت این قبیل بافت ها دوچندان شود(امیدعلی.)5:1393 ،
بر اساس بررسی هاي انجام شده ،ایران جزو  10کشور بحران خیز جهان است و از نظر آمار وقوع حوادث طبیعی
در مقام ششم جهانی قرار گرفته است .حدود  90درصد جمعیت کشور در معرض خطرهاي ناشی از سیل و زلزله قرار
دارند .به رغم وجود چنین وضعیتی ،متأسفانه کشور از نظر سازماندهی مدیریت بحران همیشه دچار خأل و مشکل بوده
437

جغرافیا و روابط انسانی ،بهار  ،1401دوره 4شماره4

است؛ به شکلی که در مواردي از آن با عبارت«بحران مدیریت» یاد می شود(پورموسوي و همکاران .)40:1393 ،باال
بردن میزان مقاومت عناصر کالبدي یک شهر در مقابل فرسودگی و زوال و دارا بودن توانایی فعالیت طی دوره طوالنی
از مفاهیم ذاتی پایداري و دوام است(لینچ .)142:1376 ،دستیابی به این مفاهیم از مهمترین اهداف ساماندهی بافت هاي
فرسوده است .در عین حال ،میزام مقاومت عناصر کالبدي در بحران هاي ناشی از زلزله و انجام اقداماتی براي احیا و
توانایی فعالیت بافت شهري طی دوره طوالنی از اهداف اساسی مدیریت بحران است .بر این اساس ،این دو داراي اصول
و وجوه مشترك هستند .ساماندهی بافت فرسوده با رویکرد مدیریت بحران در چهار محور اساسی شامل کاربري،
دسترسی ،تراکم و فضاي باز بررسی می شود .در این بین شهر ارومیه با توجه به بافت ناپایدار و پر ازدحام بودن آن از
اهمیت فوق العاده اي برخوردار می باشد .زیرا وقوع بحران هاي طبیعی و عدم برنامه ریزي هاي مناسب مدیریتی باعث
خسارت مالی و جانی فراوانی در محالت بافت فرسوده و سکونتگاه غیررسمی این شهر خواهد شد .لذا لزوم تصمیم
گیري ،شناسایی ،ارزیابی ،تحلیل و ارائه راه کارهاي درست؛ پهنه هاي آسیب پذیر در این شهر به ترتیب اولویت براي
مدیران شهري در جهت برنامه ریزي صحیح مدیریت بحران از قبل ،حین و بعد از وقوع منجر به کاهش خسارات ناشی
از وقوع بحران خواهد بود .از این رو ،به منظور پیشگیري و کاهش خطرهاي ناشی از حوادث غیر مترقبه و ارتقاي سطح
زندگی در این شهر برنامه ریزي بهسازي و نوسازي بر اساس نظریه هاي مدیریت بحران ضروري است.

 -2هدف پژوهش
هدف اصلی پژوهش ،آسیب شناسی اجتماعی و مشارکت شهروندان ضرورت ساماندهی بحران محالت
غیررسمی با رویکرد مدیریت بحران در شهر ارومیه و محالت بافت فرسوده(سکونتگاه غیررسمی) و اهدف
فرعی مشخص کردن و استفاده از معیارهایی مناسب جهت پهنهبندي وکمک به تصمیمگیران و متولیان شهري
در مدیریت امور مربوطه ذیل میباشد.
 ارائه تصویر روشنى از وضعیت بافت فرسوده این شهر در ارتباط با مدیریت بحران زلزله. ارائه راهبردهاى مناسب جهت مدیریت بهینه بحران زلزله در بافت فرسوده مناطق شهر ارومیه -3مبانی نظری پژوهش
 -1-3مفهوم بحران :ریشة واژة( )Crisisاز کلمة یونانی( )Krineinبه معنی نقطه عطف به ویژه دربارة بیماري است،
همچنین به معنی بروز زمان خطر دربارة مسائل سیاسی -اقتصادي است(علیزاده .)1401 ،بحران حادثه اى است که در
اثر رخدادها و عملکردهاى طبیعى و انسانى به طور ناگهانى به وجود آید و مشقت و سختى را به یک مجموعه و یا
جامعه انسانى تحمیل کند که برطرف کردن آن نیاز به اقدامات اضطرارى ،فورى و فوق العاده است(امریون و همکاران،
 1.)2009در تعریف هاى ارائه شد ه از مدیریت بحران تقریباً این نکته مشترك است که بحران به مجموعه شرایطى گویند
که یک فعالیت ،یک برنامه عادى از حالت معمولى خود خارج شده و در شرایط و موقعیت خاص خود قرار گیرد(تقوایى
و کیانى.)42:1387 ،
ویژگى هاى بحران را مى توان به صورت زیر برشمرد:
-

بحران عموماً غیرقابل پیش بینى است(یعنى نمى توان پیش بینى کرد که کى و در کجا اتفاق مى افتد).
- Amerion et al
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-

بحران ها آثار مخربى دارند و مردمى که تا قبل از بحران نیازمند کمک نبودند به محض وقوع بحران نیازمند
کمک مى شوند.

-

در وضعیت بحرانى معموالً تصمیم گیرى در شرایط وخیم و در زمان محدود و اطالعات مورد نیاز تصمیم
گیرندگان ناقص است.

-

ماهیت و آثار طوالنى و استهالکى دارد .و زمان موجود براى پاسخ دهى پیش از انتقال تصمیم را محدود کرده
و اعضاى واحد تصمیم گیرى را به حیرت و تعجب وا می دارد .و محدودیت و فشردگى زمان ،غافلگیرى،
استرس و مخدوش شدن اطالعات از دیگر ویژگی آن است(رضایى.)1389 ،

 -2-3مدیریت بحران :با توجه به رویکردهاى متفاوتى که اندیشمندان انتخاب کرده اند ،مدیریت بحران به شیوه هاى
متفاوتى تعریف شده است .در گذشته بیشتر رویکرد واکنشى در تعاریف حاکم بود ،در حالى که امروزه مدیریت بحران
با رویکرد پیشنگر و واکنشى تعریف مى شود .مد یریت بحران در بر گیرنده عملیات و اقد امات پیوسته پویا بوده و بر
اساس فرآیند کالسیک مد یریت(برنامه ریزى ،ساماند هى ،تشکبالت ،رهبرى و کنترل) استوار است(ملکى و مود ت،
 .)1392در واقع مدیریت بحران مجموعه اى از فرایندها را قبل ،حین و بعد از وقوع هر بحران پیش بینى و برنامه ریزى
مى کند تا بتواند تا حد ممکن از تلفات مالى و انسانى هر بحران جلوگیرى کند و یا آنها را کاهش دهد(احمدى و
همکاران .)1392 ،بنابراین مى توان گفت مدیریت بحران به مجموعه اى طرح ها و روش هاى پیشرفته و خاصى گفته
مى شود که جهت پیشگیرى و مهار بحران مورد استفاده قرار مى گیرند(نیودل و آنتوکل،

1.)1988

 -3-3مدیریت بحران شهرى :موضوع مدیریت بحران ارتباط خاصى با مباحث برنامه ریزى و مدیریت شهرى و جغرافیا
دارد .به کارگیرى اصول و ضوابط شهرسازى و تبیین مفاهیم موجود در این دانش مانند فرم ،بافت و ساخت شهر،
کاربرى اراضى شهر ،شبکه هاى ارتباطى و زیرساخت هاى شهرى و غیره مى توانیم تا حدود زیادى اثرات و تبعات
ناشى از حواد ث طبیعى را کاهش دهیم و از طرف دیگر مدیریت شهرى و اداره شهر نیز ،نقش مؤثرى در کاهش اثرات
این حوادث مى تواند داشته باشد(قهرمانى و قدرت آبادى .)1391 ،مجموعه فرایند برنامه ریزى ،پیش بینى ،تجهیز،
هماهنگى ،اجرا ،تجزیه و تحلیل ،مستندسازى ،اسکان موقت و سپس باسازى حوادث شهرى چون زلزله ،آتش سوزى
هاى مهیب ،برف ،سیل ،طوفان ،رانش زمین و غیره ،همه و همه را می توان بخش مهمى از مدیریت بحران در شهرها
دانست(سواد کوهى فر .)251:1386 ،وقتى بحث مدیریت بحران شهرى به میان مى آید ،منظور این است که تمام ارگان
ها و سازمان هایى که در ساماندهى و زیست شهرى مؤثر هستند ،باید تحت نظر یک مدیریت واحد باشند تا بتوانند به
گونه اى متوازن و به دور از ناهماهنگی ها و دوباره کارى ها ،شهر را اداره کنند و محیطى آرام و قابل زیست براى
شهروندان ایجاد کنند(عزیزپور و همکاران.)1390 ،
مخاطرات طبیعی می تواند به زلزله ،سیل ،خشکسالی ،آفات طبیعی ،آتشفشان و آتش سوزي جنگل ها و پدیده هاي
جوي اطالق شود ،که هر یک از آنها می تواند یک بحران تلقی شود .با توجه به وجود چنین مسائل قابل تأملی که امکان
وقوع آنها در هر شرایط و در هر مکان و زمانی وجود دارد ،ایجاد و انجام راه کارها و نظریه هاي بنیادي -علمی با عنوان
مدیریت بحران به وجود آمده است .مدیریت بحران ،علمی کاربردي است که به وسیلة مشاهدة سیستماتیک بحران ها
و تجزیه و تحلیل آنها در جستجوي یافتن ابزاري است که به وسیلة آنها بتوان از بروز بحران ها پیشگیري کرده و یا در
صورت بروز آن در خصوص کاهش آثار ،آمادگی الزم ،امدادرسانی سریع و بهبود ،اقدام کرد .مدیریت بحران شامل سه
- Nudell & Antokol.
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فاز قبل ،حین و بعد از وقوع بحران است .طبیعی است که بهترین روش براي مقابله با بحران ،جلوگیري از رخداد آن
است(صابري و همکاران.)1397 ،

شکل( :)1انواع بالیای طبیعی و درصد وقوع آنها  -مأخذ(:پناهی و همکاران)1392 ،

 -4روش پژوهش
رویکرد توسعه درون زاي شهري با استفاده از مشارکت مردم در ادبیات برنامه ریزي شهري سابقه نسبتاً طوالنی دارد
لیکن در کشور ایران آن طور که شایسته است مالك عمل قرار نگرفته است .لذا تبیین و تشریح ساختار فکري و
چارچوب محتوایی و عملیاتی آن می تواند گام نخست در آسیب شناسی اجتماعی و مشارکت شهروندان ضرورت
ساماندهی بحران محالت غیررسمی باشد .از این رو در مقاله حاضر با استفاده از روش تحقیق توصیفی -تحلیلی بر پایه
رجوع به استناد معتبر علمی و استناد به طرح هاي در حال انجام در این زمینه تالش می شود تا در رویه توصیفی ساز
و کارهاي مداخالتی مورد شناخت و بازبینی قرار گیرد و تحت عنوان بازآفرینی شهري جهت ارزیابی مشارکت مردم و
در نتیجه مدیریت بحران در این سکونتگاه غیررسمی تعیین گردد.
 -5باز آفرینی شهری و مشارکت

مردم1

برنامه باز آفرینی ،نوسازي و بهسازي بافت هاي فرسوده شهري به دلیل امکان استفاده از ظرفیت هاي قابل توجه و
به دلیل احداث مسکن و توسعه دسترسی به خدمات شهري در آن به عنوان یکی از برنامه هاي سیاست توسعه درون
زاي شهري محسوب می شود لیکن تحقق این برنامه به دلیل سرمایه گذاري هنگفت مورد نیاز آن ،با توجه به سطح
گسترده بافت هاي فرسو ده جز ،مشارکت مردم و بخش غیر دولتی امکان پذیر نیست .اما این سوال مطرح می شود که
چرا تمایلی براي حضور فعال در بازآفرینی ،بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده به رغم ارزش افزوده آن در ایران را
ندارند؟

- Public participation
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پاسخ پرسش فوق را می توان در پیچیده و چند وجهی بودن مسایل نوسازي و بهسازي بافت هاي فرسوده شهري
عدم بازگشت سرمایه در برخی از تولیدات فرایند بهسازي و نوسازي مانند شبکه هاي دسترسی و معابر ،فضاهاي عمومی
و سبز جستجو نمود .همچنین مشکالت و معضالت حقوقی و ثبتی و نیز و نیز وجود مالکیت هاي موروثی ،وقفی،
مشارکتی یا مجهول ،وجود موانعی از جمله مقاومت براي حفظ برخی از درآمدهاي پنهان در بافت هاي مسکونی
فرسوده ،مشکالت مربوط به آزاد سازي اراضی و امالك فرسوده ،عدم وجود دسترسی هاي ضروري و مناسب براي
حمل مصالح ساختمانی و عدم شفافیت در سرمایه گذاري و برگشت سرمایه در این گونه بافت ها از دیگر مسایل این
فرایند محسوب می شوند:
جدول( :)1مقایسه نکات مثبت مشارکت
محاسن برای شهروندان مشارکت کننده

فرایند تصمیم

هنگام اجرا

محاسن برای حکومت و دولت

-

آموزش(آموزش از مسئولین و آگاه کردن آنان)

-

آموزش(آموزش از شهروندان و آگاه کردن آنها).

-

قانع سازي و روشن کردن مسآله براي مسئولین.

-

قانع ساازي شاهروندان :اعتماد ساازي و برطرف

-

کسب مهارت ها براي فعالین.

-

شهروندي.

کردن نگرانی و بیگانگی.
-

ایجاد همبستگی استراتژیک.

-

به دست آوردن مشروعیت تصمیم گیري.

-

به دست آوردن نتایج

-

بدست آوردن نتایج.

-

به دسااات آوردن برخی کنترل ها بر فرایند برنامه

-

اجتناب از هزینه هاي دادخواهی.

ریزي بهتر و تصمیمات اجرائی تر

-

برنامه ریزي بهتر و تصمیمات اجرائی تر

مأخذ(اردستانی1388 ،ص)4

با عنایت به مطالب پیش گفته ،براي بهرمندي از مشارکت و پویش اجتماعی مردم ،رسیدن به شهري پایدار و مشارکتی
در سایه حضور فعال و موثر مردم و بخش غیر دولتی و ایجاد بستر مزبور الزم است آنان را مورد تشویق و حمایت قرار
داده و به عبارت دیگر توانمند نمود جدول( .)1براي توانمند سازي آحاد مرتبط با امر بهسازي و نوسازي بافت هاي
فرسوده شهري در سکونتگاه غیررسمی الزم است در سه محور ذیل برنامه ریزي و اقدام شود(شکل شماره :)2
 -1ایجاد انگیزه موثر بین مالکان ،سازندگان و سرمایه گذاري غیر دولتی.
 -2ایجاد فضاي اعتماد آفرین براي مشارکت مالکان ،سازندگان و سرمایه گذاران غیر دولتی با همدیگر.
 -3ایجاد بستر قانونی مناسب براي التزام مردم به نوسازي و مشارکت در امر نوسازي و رفع موانع قانونی موجود از
جمله تناقض بین مصلحت حفظ جان عموم انسان ها و حرمت اعمال حقوق مالکیت فردي.
در تشریح علل انتخاب سه محور باال ،مطالب بسیاري مطرح است از جمله :برنامه ریزي و ساماندهی ،نظارت و انگیزش
از مهم ترین وظایف مدیریت شهري است(خوب آیند1384 ،ص .)141توسعه کار مشترك و جلب مشارکت همه جانبه
آحاد ساکنان ،مالکان و افراد عالقمند و ذینفع در امر بهسازي و نوسازي شهري ،صرفاً در یک بستر شفاف ،مطمئن و
مملو از اعتماد متقابل تحقق می یابد .فارغ از مباحث حقوقی ،قانونی و قراردادي ،آحاد مزبور باید به متولیان ،مجریان و
مدیران طرح هاي بهسازي و نو سازي اعم از دولت ،شهرداري ها و یا مجریان بخش غیر دولتی اعتماد نموده و به بیان
ساده تر رابطه عاطفی و صمیمی برقرار نمایند .لذا اعتماد سازي کلید طالیی یا رمز اصلی مشارکت مردم در باز آفرینی
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شهري است(آئینی1386 ،ص .)199در هر صورت عده اي باقی خواهند ماند که به هر دلیل حاضر به همراهی و مشارکت
در امر بهسازي و نوسازي نیستند ،براي رفع این مانع چاره اي جز استفاده از ابزار قانونی وجود ندارد.

 ایجاد شورای هماهنگی نوسازی شهری در سطح استان و شهر ایجاد نهاد مسئول در سطح محله و اجرای پروژه ها و مشارکتهای الگو نظارت بر قراردادهای مشارکتی بین مالکان ،سرمایه گذاران و سازندگانخرید تضمینی واحدهای احداثی حاصل از فرایند نوسازی و تضمین سرمایه

راه کارهای
بازآفرینی شهری

 -ایجاد سامانه اطالع رسانی و ترویجی و پرداخت تسهیالت بانکی

 -الزام مالکان واحدهای فرسوده به نوسازی یا مشارکت

 ایجاد منافع و معافیت های مالی و اعطای کمک های فنی و مهندسیبه صورت رایگان و محفوظ ماندن حق االامتیاز پس از نوسازی

با سازندگان
 -الزام دستگاه های اجرایی به تامین خدمات زیربنایی

 -تهیه طرح های بهسازی و نوسازی و ابالغ ضوابط و مقررات

شکل( :)2راه کارهای بازآفرینی و بهسازی بافت های فرسوده شهری

در شکل فوق سه محور(نوسازي مردمی خود جوش ،نوسازي مشارکتی ،و نوسازي اجباري) مورد بررسی و ارزیابی
قرار گرفت .این محورها می تواند به عنوان معیار مناسبی براي ارزیابی برنامه هاي باز آفرینی و بهسازي شهري مورد
استفاده قرار گیرد .بر این اساس برنامه اي می تواند مطلوب ارزیابی شود که در هر سه حوزه پیش گفته زمینه الزم را
فراهم نماید به هر میزانی که کمبود و نقص وجود داشته باشد ،درجه و مطلوبیت و موفقیت آن برنامه کاهش می یابد.

 -6محدوده مورد مطالعه
حاشیه نشینی و سکونتگاه بافت فرسوده در شهر ارومیه در مقایسه با سال  1382روند رو به رشدي داشته به طوري
که این مناطق از  11محله در سال  1382با جمعیت برابر با  90هزار نفر به  31محله با جمعیت  240هزار نفر در سال
 96افزایش یافته است .وسعت سکونت گاه هاي غیررسمی در شهر ارومیه با یکهزار و  140هکتار معادل  10درصد از
مساحت شهر را به خود اختصاص داده است و در حال حاضر  33درصد جمعیت شهر نیز دراین مناطق ساکن هستند.
سکونتگاههاي غیر رسمی خارج از محدوده شهر در مرکز آذربایجان غربی شامل  21محله با  125هکتار است که قابل
توجه بوده و به لحاظ قوانین جاري کشور ارائه خدمات به ساکنان این مناطق غیرقانونی بوده و نیازمند تدبیر مسووالن
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ارشد استانی و ملّی است .چهار محله حاشیه نشین در شهر خوي  2هزار و  100هکتار وسعت دارد که  15هزار و 310
نفر جمعیت شهررا در خود اسکان داده است 50 .هزار نفر از جمعیت  160هزار نفري شهر مهاباد در  11سکونتگاه
غیررسمی با  342هکتار مساحت سکونت دارند .عالوه بر این شهرستان ها در حال حاضر  640هکتار از شهر بوکان و
 470هکتار از شهر میاندوآب نیز به عنوان سکونتگاه غیررسمی شناسایی شده که این شهرها نیز با توجه به روند مهاجرتی
روز افزون ،نیازمند فعالیت بیشتر در ساماندهی سکونتگاههاي غیررسمی و اجراي سریع طرحهاي بازآفرینی شهري
است.

شکل( :)3نقشه و موقعیت گسترش تاریخی شهر ارومیه
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شکل  .4نقشه بلوک هایی که بیش از  25درصد معابر با عرض زیر  6متر دارند

شکل( :)5تیپ شناسی بافت شهری با تأکید بر بافت غیررسمی
منبع(محمدی سرین دیزج)1398 ،
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تصویر( :)1سکونتگاه غیررسمی در محالت ارومیه

 -7ویژگی های اجتماعی ،اقتصادی این محالت
بر اساس مطالعات ،اغلب سرپرستان خانوار در این محدوده به مشاغل آزاد و همچنین کارگري اشتغال دارند و تعداد
افرادي که در مشاغل رسمی و بادوام به لحاظ اقتصادي جذب شده باشند ،بسیار کمتر از حدود متعارف و معمول
میباشد .این امر بیانگر نوعی تزلزل در ریشههاي اقتصادي افراد میباشد .براي نمونه در این محالت بر اساس جدول 2
و نمودار ،مشاغل آزاد و کارگري به ترتیب با  31.3و  29.1درصد در ردههاي نخست قرار داشته و مشاغل خدماتی و
تجارت و تعمیرات ،به ترتیب هریک با  10.4و  8.3درصد از مجموع مشاغل ،در رتبههاي بعدي جاي گرفتهاند.
جدول( :)2نوع و درصد تقریبی مشاغل در محالت اسکان غیررسمی
ردیف

نوع اشتغال

درصد از کل مشاغل

1

خدماتی

10.4

2

صنعتی

6.3

3

ساختمان سازی

4.1

4

تجارت و تعمیرات

8.3

5

آموزشی

2.1

6

بهداشتی و مددکاری

0

7

بازنشسته

6.3

8

بیکار

2.1

9

شغل آزاد

31.3

10

کارگری

29.1

100

مجموع
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نمودار( :)1نوع و درصد مشاغل
خدماتی
کارگری

%11

%29

صنعتی
%6

ساختمان سازی
%4
تجارت و تعمیرات
%9
آموزشی
%2
بهداشتی و مددکاری

بازنشسته

%0

%6

شغل آزاد

بیکار

%31

%2

مأخذ(برداشت میدانی نگارنده)

بررسی ساختار اشتغال و گروههاي مختلف درآمد و هزینه بیانگر کمیت و کیفیت جنبههاي مختلفی از زندگی مانند
مسکن و در مجموع نشانگر مناسبی براي شرایط زندگی یک گروه است .البته این نرخها باید با توجه به جمعیت فعال
درنظر گرفته شود .از کل شاغلین نیز  5998نفر(درصد) شاغل مرد و  310نفر(درصد) شاغل زن بودهاند .در زمینه نوع
اشتغال نیز کارگران ،مغازه داران و کارگران واحدهاي صنفی و کارمندان ،ترکیب اصلی شغلی این محالت را تشکیل می
دهند .همچنین از لحاظ تعداد افراد شاغل در هر خانوار نیز یافتهها نشان میدهد که در  58درصد از خانوارها تنها
سرپرست خانوار ،در27درصد از خانوارها دو نفر ،در11درصد از خانوارها  3نفر و در4درصد از خانوارها بیش از  3نفر
اشتغال به کار داشتهاند.
نمودار( :)2تعداد افراد شاغل در هر خانوار
درصد خانوار به کل

58

60
50
40

27

30
20

11

10

4

0
بیشتر از  3نفر

2

3

مأخذ(برداشت میدانی نگارنده)
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 -3-6ویژگی کالبدی بافتهای فرسوده محالت
بر اساس سرشماري نفوس و مسکن تعداد واحدهاي مسکونی این محله  5338واحد میباشد که وضعیت مالکیت
واحدهاي مسکونی بر اساس یافتههاي حاصله از پرسشنامه و بررسیهاي میدانی ،به شرحی است که در نمودار شماره3
میآید .در مجموع از کل واحدهاي مسکونی این محله 18درصد از واحدهاي مسکونی داراي سند مالکیت بوده و بقیه
فاقد سند مالکیت هستند.
نمودار( :)3وضعیت کلی مالکیت زمین و واحدهای مسکونی بر اساس رسمی یا غیررسمی بودن
مالکیت با سند
رسمی18 ,

مالکیت بدون سند
رسمی82 ,

در این خصوص از کل جامعه نمونه11،درصد به صورت مستأجر رهنی18 ،درصد مستأجر رهنی ا اجارهاي و21درصد
بصورت قولنامهاي مالک واحد خود هستند .همچنین 41درصد به صورت سند اوقافی واحد مسکونی را در اختیارداشتند
و  9درصد در خانه پدري ساکن بودند(نمودار شماره .)4

نمودار( :)4نوع تصرف واحدهای مسکونی به تفصیل
مستأجر رهنی ـ

مستأجر رهنی11 ,
خانة پدری9 ,

اجاره ای18 ,

قولنامه ای21 ,

سند اوقافی41 ,
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با توجه به اهمیت مبحث کاربري زمین و کالبد انسانساخت ،کاربريهاي محدوده به طور اجمالی بررسی می گردد.
مجموع کاربريهاي محدوده  883035متر مربع است و بر اساس آمارهاي موجود پس از کاربري بایر یا زمینهاي بایر
موجود( 312928متر مربع) ،بیشترین سطح کاربريها به ترتیب به کاربري مسکونی( 261081مترمربع) و سپس به شبکه
معابر( 174876مترمربع) اختصاص دارد .این در حالی است که کاربریهاي اداري( 464مترمربع) ،پذیرایی( 76مترمربع)
و ورزشی( 161مترمربع) از جمله پایین ترین سطوح کاربريهاي محدوده است.

 -8مزایای و موانع بازآفرینی بافت های فرسوده شهری بر پایه برنامه ریزی مشارکتی
تجربه ثابت کرده است زمانی که اجتماعات درگیر پروژه ها می شوند ،طرح ها و پروژه ها شرایط و شانس بیشتري
براي بقا دارند .به طور کلی مزایاي استفاده از برنامه ریزي مشارکتی در بافت هاي فرسوده شهري را می توان در موارد
زیر برشمرد:
-

به وجود آمدن روند مدیریتی و برنامه ریزي که به صورت موثر ،کارآمد و منصفانه است.

-

افزایش ارتباط و پاسخگو بودن بیش از پیش روند برنامه ریزي.

-

افزایش پیوستگی و نزدیکی اقشار اجتماعی و حس جمعی.

-

به وجود آمدن مالکیت شهروندي ،تعهد و حس مسئولیت در قبال برنامه ها و پروژه ها و تأیید آنها از طرف
شهروندان.

-

دریافت اطالعات هرچه بیشتر از ساکنان در خصوص مشکالت محل زندگیشان و در نتیجه شناخت صحیح
تر بافت که این شناخت جامع خود اساس و پایه برنامه ریزي و تصمیم گیري هاي آتی است.

-

صرفه جویی در هزینه هاي بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده از طریق جلب مشارکت شهروندان.

موانع مشارکت در بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده به چند موارد اصلی تقسیم شده است:
 -1موانع ساختاري
 -2موانع فرهنگی  -اجتماعی
 -3عدم مداخله واقعی مردمو عدم اطالع مردم از برنامه ها
 -5محدودیت هاي قانونی و احساس عدم تعلق به محله
 -7عدم شناخت جایگاه سازمان هاي غیردولتی ،محدودیت هاي اقتصادي و موانع سیاسی مشارکت.

 -9شیوه های مداخله در بافت های فرسوده بر پایه برنامه ریزی مشارکتی
 -1-9شیوه مداخله دولت بر پایه برنامه ریزی مشارکتی
همان گونه که پیش از این گفته شد در راستاي احیاي بافت هاي فرسوده شهري می بایست سه نیروي فعال دولت،
نهادهاي عمومی و مردمی با یکدیگر همکاري داشته باشند .بر اساس مفهوم برنامه ریزي مشارکتی تاکید بیشتر بر روي
اجتماعات مردمی و محلی در زمینه اجراي طرح هاي شهري است .دولت نیز می بایست به عنوان یک سرمایه گذار
قاهر براي تزریق سرمایه در بافت هاي فرسوده شرکت کند .در واقع عملکرد دولت به صورت دوگانه است -1 :شروع
کننده و تسهیل کننده روند  -2به عنوان نیروي کنترل کننده(.)Hans,2002
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 -2-9شیوه مداخله نهادهای عمومی بر پایه برنامه برنامه ریزی مشارکتی
مسأله بعدي در خصوص عملکرد نهادهاي عمومی ،به عنوان نهاد واسط میان مردم و دولت می باشد .براي نیل به
ساماندهی غیر آمرانه مبتنی بر مشارکت مردم ،می توان به تشکیل تقسیمات ریزتري براي شوراها در سطح محله مبادرت
ورزید .انتخابات شوراها باید از پایین به باال باشد ،یعنی اول باید شوراهی محله تشکیل شود و سپس شوراهاي هر محله
در تعامل و همکاري با بقیه ،شوراهاي ناحیه و منطقه را ایجاد کند و در گام بعد ،نمایندگان این رده ها شوراي شهر را
تشکیل دهند .به این ترتیب ،هر شهروند می تواند از طرق نماینده شوراهاي محل خود با شوراهاي شهر در تماس
باشند(انجمن شعاع1384 ،ص.)4
از آنجا که ایجاد انگیزه مشارکت در شهروندان بدون ایجاد نهاد مناسب میسر نیستف لذا شکل گیري موسسه هاي
غیر دولتی در قالب( )NGOها مناسب به نظر می رسد .این سازمان ها از طریق همفکري و تشکیل تعداد محدودي از
افراد در قالب یک سازمان غیر دولتی فعالیت می کنند و به بافت هاي قدیمی و تجدید حیات شهري عالقمند هستند.
این افراد با همفکري هم دو جریان عظیم(دولت و مردم) را حرکت می دهند.
از جمله اهداف تشکیل( )NGOها در بافت هاي فرسوده شهري را می توان در موارد زیر برشمرد:
 -1دانش و تجربه هاي فردي و گروهی دو یا چند نسل را در یک جا متمرکز می کنند.
 -2با تدوین و تدارك مکتوبات الزم به ترجمه متن ها و اشاعه اندیشه احیاء بافت فرسوده می پردازند.
 -3براي اقدا م عملی در این زمینه دولت را متقاعد و مردم را توجیه می کنند و مشارکت فعال و موثر آنها را بر می
انگیزند.
 -3-9شیوه مشارکت مردم
مشارکت شهروندان در بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده در یک تقسیم بندي در چهار محور زیر می توان
انجام شود:
الف) :مشارکت در تصمیم گیري و مدیریت ،به این معنا که دست اندرکاران در سطح تصمیم سازي براي تعیین نحوه
برخورد با پروژه هاي بافت فرسوده شرکت داده شوند.
ب) :مشارکت در تأمین مالی و هزینه انجام طرح ها.
ج) :مشارکت در تأمین نیروي انسانی ،از این جهت که بتوان از نیروهاي بیکار و جویاي کار در محل براي اجراي پروژه
ساماندهی بافت فرسوده کمک گرفت.
د) :مشارکت در منافع ایجاد بستر مناسب براي استفاده تمام دست اندرکاران در استفاده از بسترهاي ایجاد شده.
ضرورت مشارکت مردم در فرایند برنامه ریزي و تهیه طرح هاي ساماندهی ،نوسازي و بهسازي بافت هاي فرسوده به
م اهیت این طرح ها باز می گردد .اینکه تا چه حد می توان مردم را در برنامه ریزي و تهیه طرح ها مشارکت داد و
ظرفیت مردم در تصمیم سازي در خصوص مسائل و مشکالت بافت هاي فرسوده به چه اندازه می تواند باشد.
سه عامل -1 :فرهنگ مردم  -2میزان فراهم بودن مقتضیات مدیریت مشارکتی  -3قواعد و قوانین حاکم بر زندگی
مردم ،در توفیق مشارکت مردم موثراند(طالب1380 ،ص.)7
در ادامه به بررسی نحوه مداخله دولت و مشارکت مردم در انواع بافت های شهری پرداخته می شود(جدول شماره : )3
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جدول( :)3بررسی نحوه مشارکت مردم و شیوه مداخله دولت در انواع بافت های شهری

نوع بافت
بافت های تاریخی و معتبر

شیوه مداخله دولت

نحوه مشارکت مردم

د خا لت کا مل دو لت از طریق ن هاد

همکاري در فروش برخی از واحدهاي م سکونی و یا تجاري

هاي مربوطه

براي گساااترش معابر ،تجمیع اراضااای داخل بافت ،ایجاد
موسسات خدمات رفاهی و تخلیه بافت.

ورود دولت براي تهیه طرح تفصیلی

مشارکت مردم که می تواند با تشکیل گروههاي همسایگی در

با ر عا یت حال مردم و ن یت ن گاه

سطح کوچه و یا گذر و ...باشد .براي همکاري با دولت به

داشاات جمعیت ساااکن و تسااهیل

منظور تسهیل فروش بخش هایی از بافت که صرفاً به امر ایجاد

بافت های پراکنده تاریخی

تداوم سکونت و فعالیت در بافت از

معبر و یا فضاهاي عمومی تخصیص می یابد و جاي دادن

و غیر از آن

طریق بهساااازي و م عابر و ای جاد

مالکان و ساکنان در داخل بافت ها ،از جمله اختصاص وام

فضاهاي الزم خدماتی و...

هاي مناسب بازسازي ،ارائه تراکم هاي اضافی تشویقی،
بخشودگی واگذاري آب و برق ،گاز و تلفن و ...نتیجه غایی:
فعال کردن بافت ها و ایجاد مجموعه هاي مسکونی مناسب با
فرهنگ و خصوصیات اجتماعی ساکنان.

بافت های فرسوده فاقد
ارزش تاریخی

دخااالاات دولاات براي تهیااه طرح

در چنین مناطقی با دو گروه از مردم مواجه هستیم :گروه اول

تف صیلی منا سب و ا صالح معابر و

مالکان واحدهاي مسااکونی و دیگري ساااکنان که بایکدیگر

ایجاد نهادها و موسااسااات رفاهی و

متفاوت هساااتند .گروه اول مشاااتاق فروش و دریافت وجه

خدماتی مورد نیاز ،از طریق هدایت

مربوطه خود ه ستند ،زیرا مدتها قبل محله را ترك کرده اند و

گروههاي اجتماعی فاقد مسااکن به

منتظر خریدارند و گروه دوم که مخالف برهم خوردن شرایط

این بااافاات هااا و تغییر ماااهیاات

موجود ند و طبیع ت ًا با هر تغییري م قاب له می کن ند .این گروه

اجتماعی و ایجاد محیطی مناساااب

شرایط بهسازي را نه مناسب شرایط اقتصادي خود می دانند

براي زندگی گروه هاي از اق شار کم

و نه حاضااار به هم کاري خواه ند بود .در چنین منط قه اي

درآمد جامعه و...

ورود دولت به عنوان اجرا کن نده کل پرونده بازساااازي به
مصاالحت نیساات ،ولی الزم اساات با تهیه پروژه هایی ،زمینه
هاي مشاارکت بخش خصاوصای و حضاور آنها را به میدان
بازساااازي بافت ای جاد کرد .احداث م عابر ،ای جاد خدمات
شاااهري مورد نیاز منطقه و احداث چند مجموعه مساااکونی
تو سط شرکت هاي دولتی امکان ح ضور بخش خ صو صی یا
بخشی از مالکان منطقه را فراهم خواهد کرد.
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دو لت به عنوان حکم حکومتی می

در این مناطق با اینکه با یک هیأت شاااهري منساااجم روبرو

بایسااات این مناطق را به رسااامیت

نی ستیم ولی منطقه از گروههاي قومی و طایفه اي ت شکیل می

ب شمارد و ن سبت به تهیه طرح هاي

گردد که در داخل خود از انساااجام الزم برخوردارند اما در

ساماندهی در آنها اقدام نماید .طرح

رابطه با یکدیگر ممکن اساات تضااادها و تقابل هاي زیادي

بافت های فرسوووده جدید

هاي ساماندهی شامل :احداث معابر

دا شته با شند .مهم این ا ست که در این گونه از مناطق رانت

اال حداث حاشوو یه های

منا سب ،خدمات ر سانی به منطقه و

هاي فراوانی براي م شارکت و ح ضور مردم در اجراي پروژه

شهری

صااادور ساااند و ...خواهد بود .این

هاي مورد نظر دولت وجود دارد و از آنجا که جابه جایی و

عوامل هریک به تنهایی براي تشویق

گستراندن آنها در داخل شهر مورد توصیه هیچ جامعه شناسی

ساکنان به همکاري و م شارکت در

قرار نمی گیرد لذا ساااامان دادن آنها در ه مان منط قه مورد

سامان دادن منطقه کفیت می کند ،و

توجه اساات ولی ضاارورت ارئه خدمات شااهري می تواند

در هر دومورد ضاارورت ایجاد نهاد

مشارکت در اجراي طرح ساماندهی را میسر سازد .نکته مهم

الزم براي ای جاد زمی نه مشاااار کت

در این زمینه ایجاد نهاد م شارکت جوي دولتی ا ست و دیگر

وجود دارد.

ت شکیل نهاد مردمی با ح ضور وم شارکت(به صورت انجمن)
خود ساکنان می باشد.

مأخذ(:طالب1380 ،ص)7

در راستاي هر چه مستحکم تر کردن رابطه سه عنصر اصلی(دولت ،نهادهاي عمومی و مردم) در بهسازي و نوسازي
بافت هاي فرسوده شهري می توان موارد زیر را در نظر گرفت:
-

درگیر کردن هرچه بیشتر ساکنان این گونه بافت ها با پروژه ها و طرح هاي توانمند سازي.

-

ایجاد فضاهاي پرسش و پاسخ نهادهاي عمومی با شهروندان براي اجرایی شدن پروژه ها در اجتماعات محلی.

-

شکل گیري هیأت هاي منصفه شهروندي1و سیمینارهاي تبادل اطالعات2در فضاي هر محله و ناحیه.

-

تهیه طرح هاي بهسازي پس از مشورت ،تأمل و مشاوره و بخصوص پس از بررسی هاي دقیق مالی ،با نظر
کلیه اعضاي محل.

 -10بحث و نتیجهگیری
بهبود روند بهسازي بافت هاي فرسوده شهري بدون همکاري و همیاري دولت ،نهادهاي عمومی و
شهروندان امکان پذیر نمی باشد .بحث بهسازي و احیاء بافت هاي فرسوده و مشارکت مردمی باهم گره خورده
اند و در واقع اجزاي جدانشدنی محسوب می شوند .دولت ها زمانی در اجراي طرح هاي در سطح منطقه اي
و ملی با همراهی مردم موفق هستند که روحیه خودباوري و اعتماد به دولت را در میان مردم تقویت کنند.
دولت فقط یک تسهیل گر و یک ناظر است و در واقع محور اصلی در برنامه ریزي مشارکتی را مردم تشکیل
می دهند دو سویه کردن این مشارکت از سوي دولت با افزایش آگاهی و اطالع رسانی و از سوي مردم با
افزایش توانمندي هاي ،فرهنگی ،اجتماعی امکان پذیر است .مدیریت بحران یک فرآیند بسیار پیچیده ،طوالنی
- citizen report
- work ship
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و فنی قلمداد میشود .قبل از هر چیز مستلزم نگرش و تفکري دقیق ،جامع و صحیح و نحوه پیشگیري و مهار
بحرانها می باشد .روند رو به رشد و فزاینده شهرنشینی و جمعیت شهري به عنوان عاملی براي خسارت زیاد
به هنگام بروز بالیاي طبیعی میباشد .گسترش شبکههاي ارتباطی و زیرساختهاي شهري از یک طرف و عدم
رعایت ابتداییترین نکات ایمنی در ساخت و سازهاي شهري و بدون برنامه بودن رشد و توسعه شهر از سوي
دیگر ،زمینه ایجاد خسارت زیاد در زمان وقوع بحران را فراهم میسازد .همچنین تجارب حاصل از بحرانها
نشان می دهد که انجام عملیات واکنش اضطراري مقابله با بحران به تنهایی از عهده دولتها خارج بوده و
اجراي عملیات موفق کاهش خسارات و تلفات توسط سازمانهاي مسئول تنها در سایه تالشهاي گروهی
جامعه امکان پذیر خواهد بود .در جوامعی که به تدوین برنامههاي آمادگی پیش از بحران مبادرت ورزیدهاند،
میزان تلفات و عدم هماهنگی در انجام وظیفه محوله به نحو چشمگیري کاهش یافته است .پس از زلزله فاجعه
بار بم و حادثه ساختمان پالسکو و ،...در کشوري که بسیاري از مدیران شهري و سازمانهاي خدماتی اطالع
زیادي از موضوع مدیریت بحران نداشتند ،شاهد هستیم که عموم اقشار جامعه در پی دستیابی به آمادگیهاي
الزم در برابر وقوع بحرانها هستند .از سوي دیگر هر چند که مدیریت بحران یک مجموعه منسجم از سازمان-
هاي دولتی و نهادهاي مردمی است؛ لیکن پیشگامی مدیریت شهري(مدیران شهري) در مدیریت بحران حائز
اهمیت است .نقش شهرداري ها به عنوان یک نهاد عمومی در مدیریت بحران یک نقش و مسئولیت محوري
است و هماهنگ کننده سایر سازمانها و عوامل دخیل در مدیریت بحران میباشند .شهر ارومیه با توجه به
موقعیت مکانی ،ساختار طبیعی و تاریخی و بافت ناپایداري که دارد در معرض مخاطرات گوناگونی میباشد.
با توجه به تراکم باالي جمعیت و بافت فرسودهاي که شهر دارد ،زمینههاي آسیبپذیري و خسارات ناشی از
بروز سوانح را گسترده تر نموده است و به این دلیل در اولویت بررسی قرار گرفت .لذا با توجه به موارد گفته
شده ضروري بود تا با اتخاذ تدابیري خاص پهنههاي آسیبپذیر این شهر تفکیک شود تا اینکه بتوان عملیات
الزم را جهت جلوگیري از خسارات احتمالی وارده بر بافتهاي فرسوده در سکونتگاه غیررسمی در قبل ،حین
و بعد از وقوع بحران انجام داد.
پیشنهادات:
 راهاندازي مرکز سیستم اطالعات مکانی( )GISو مرکز سنجش از دور( ،)RSبه منظور استفاده از روش-
هاي تصمیمگیري چند معیاره مکانی()MCDM
 راهاندازي مراکز بهداشتی و درمانی در پهنههاي آسیبپذیر و فاقد مراکز درمانی
 حمایت و نظارت بر نوسازي بافتهاي فرسوده با اعمال سیاستهاي تشویقی توسط شهرداري
 اعمال ضوابط و مقررات ساخت و ساز اصولی و مقاوم توسط شهرداري
 آموزش همگانی مردم و نهادها درباره چگونگی مدیریت بحران توسط برنامهریزان شهري جهت
مشارکت مردمی
 مدنظر قرار دادن جدي ارتباط ابنیه و کاربريها از دید سازگاري و ناسازگاري
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 ساماندهی فضاهاي باز مانند جهت تخلیه ایمن به هنگام وقوع بحران زلزله و بهینهسازي شبکه ارتباطی
این شهر و محالت اسکان غیررسمی و بافت فرسوده
 استفاده از تجارب سایر کشورها در زمینه مدیریت بحران
 باال بردن اعتماد ساکنین و احساس امنیت آنها جهت مشارکت با تشکیل نهادهاي محله اي و همچنین
استفاده از افراد ذي نفوس ساکن.
 برخورد مناسب و عادالنه با ساکنین جهت تملک اراضی آنها.



وجود نگاه علمی و کارشناسی دقیق جهت تعیین محدوده هاي مداخله.

 توجه به روحیات و فرهنگ ساکنین بافت.
 تقویت منابع مالی طرحها جهت تملک امالك(باتوجه به رغبت بیشتر مردم به فروش ملک).
 لزوم اعمال الگوي پایدار و قابل تعمیم از سوي مدیریت شهري جهت گسترش پروژه هاي نوسازي
بافت هاي فرسوده
 لزوم بررسی هاي فرهنگی اجتماعی قبل از ورود به انجام طرح.
در نتیجه به نظر می رسد که براي تحقق و موارد اهداف ذکر شده می بایست تغییراتی در دیدگاهها و نگرش
هاي حاضر صورت گیرد و در این صورت می توان انتظار داشت که گامی مهم در جهت حفظ و احیاي بافت
هاي فرسوده شهري و سکونتگاه غیررسمی این شهر برداشته شود .همچنین با توجه به مباحث پیشین می توان
اینگونه گفت به دلیل احداث مسکن و توسعه دسترسی به خدمات شهري در آن به عنوان یکی از برنامه هاي
سیاست توسعه درون زاي شهري محسوب می شود لیکن تحقق این برنامه به دلیل سرمایه گذاري هنگفت
مورد نیاز آن ،با توجه به سطح گسترده بافت هاي فرسوده جز ،مشارکت مردم و بخش غیر دولتی امکان پذیر
نیست.
منابع

 .1انجم شعاع ،امینه ،رویکردی به علل عدم تحقق طرح های احیاء و بازسازی بافت کهن
شهری ،همایش عمران معماری و شهرسازی کرمان.1384 ،
 .2ابویی اشکذری .ع( «،)1391مدیریت بحران زلزله با استفاده از سیستمهای اطالعات
جغرافیایی( ،)GISنمونه موردی  :شهر یزد» ،پایاننامه کارشناسی ارشد سنجش از دور و
 GISبا راهنمایی دکتر کاظم رنگزن،دانشگاه شهید چمران اهواز.
 .3آقاطاهر ،رضا و همکاران( «،)1385وزندهی فاکتورهای مؤثر در آسیبپذیری لرزهای شهر
تهران» ،دانشکده فنی دانشگاه تهران ویژه مهندسی نقشهبرداری.
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 .4پناهی ،مهدی و همکاران(«،)1392مکانیابی نقاط آسیبپذیر شهر تهران با استفاده از روش
تصمیمگیری چند متغیره و سیستم اطالعات جغرافیایی( ،»)GISهمایش ملی ژئوماتیک،
سازمان نقشه برداری کشور ،دانشگاه آزاد اسالمی ،دوره 20
 .5پویان ،ژیال؛ فریبرز ناطقیالهی( «،)1387آسیبپذیری ابرشهرها در برابر زمین لرزه(مطالعه
موردی  :شهر تهران)» ،سومین کنفرانس بینالمللی زلزلهشناسی و مهندسی زلزله.
جلد.4تهران.
 .6پورمحمدی ،محمدرضا و همکاران( «،)1385نقش و کاربرد  GISدر مدیریت و نجات
ساکنین سکونتگاههای شهری و روستایی ،مطالعه موردی :شهر تبریز» ،دومین همایش علمی
تحقیقی مدیریت امداد و نجات.
 .7پیشگاهیفرد ،زهرا و همکاران( «،)1391مدلسازی تعیین مناطق خطرپذیر با استفاده از مدل
 AHPدر محیط  GISجهت مدیریت بحران شهری(مطالعه موردی  :منطقه  8شهرداری
تبریز)» ،فصلنامه علمی – پژوهشی فضای جغرافیایی ،شماره  ،37صفحات .183-200
 .8حاتمینژاد ،حسین و همکاران( «،)1388ارزیابی میزان آسیبپذیری لرزهای در شهر نمونه
مورد مطالعه  :منطقه 10تهران» ،پژوهشهای جغرافیای انسانی(پژوهشهای جغرافیایی).
 .9حسین زاده ،نعمت ،1398 ،مکانیابی مناطق آسیب پذیر شهری با رویکرد مدیریت بحران با
استفاده از  GISو مدل همپوشانی وزن دار(مطالعه موردی :منطقه  17تهران) ،مقاالت آماده
انتشار ،پذیرفته شده ،انتشار آنالین از تاریخ  19فروردین .1399
 .10زنگیآبادی ،علی و همکاران(« ،)1389تحلیل و ارزیابی عوامل آسیبپذیری شهر در برابر
زلزله ،نمونه موردی :منطقه  4تهران»
 .11زیاری ،کرامتاله و همکاران( «،)1389بررسی آسیبپذیری بافتهای شهری در برابر زلزله،
مورد مطالعه  :منطقه  11تهران»
 .12صابری ،عظیم و همکاران( «،)1397تحلیل درجه خطرپذیری مناطق شهری به منظور مدیریت
بحران پس از زلزله با استفاده از روش  FAHPدر ،GISمطالعه موردی  :منطقه یک اهواز»،
فصلنامه جغرافیا و توسعه ،سال شانزدهم ،شماره  ،50بهار  ،1397ص161-180
 .13غضنفرپور ،حسین و همکاران()1396؛ «شناسایی و سطحبندی میزان آسیبپذیری راهها و
معابر اضطراری اولیه و ثانویه شهر کرمان با استفاده از منطق فازی»،پژوهشهای جغرافیای
برنامهریزی شهری،دوره ،5شماره ،1بهار  ،1396ص.34-19
454

آیریمی آواجیق

 .14گیوهچی ،سعید و محمد امین عطار(«،)1391کاربرد مدلهای تصمیمگیری چند معیاره در
مکانیابی اسکان موقت پس از زلزله ،مطالعه موردی :منطقه  6شیراز» ،دو فصلنامه مدیریت
بحران ،شماره  ،2ص .43-35
 .15سوادکوهی فر ،ساسان( «،)1386مبانی مدیریت پروژههای عمرانی ،شهری و بحران ویژه
مدیران ،متخصصین و دانشجویان رشتههای مهندسی عمران ،معماری و شهرسازی» .کتابخانه
مرکزی دانشگاه علم و صنعت ایران ،دانشگاه امام حسین(ع) ،موسسه چاپ و انتشارات.
 .16عنبری ،موسوی(« ،)1381ارزیابی رویکردهای نظری در مدیریت امداد فاجعه در ایران»،
مجموعه مقاالت اولین همایش علمی– تحقیقی مدیریت امداد و نجات(اسفند ،)1381موسسه
آموزش عالی علمی– کاربردی هالل ایران وابسته به جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی
ایران.
 .17عسگری ،علی و همکاران( «،)1387کاربرد روشهای برنامهریزی شهری در کاهش آسیب-
پذیری خطرات زلزله با  ،GISمطالعه موردی :منطقه 17تهران» ،شماره مقاله .554
 .18علیزاده ،میثم ،1400 ،سنجش رضایمندی شهروندان از فضای سبز شهری و تاثیر آن در
مدیریت شهری(مطالعه موردی :شهر ارومیه) ،دوره  ،4شماره  - 4شماره پیاپی  ،16مجله
جغرافیا و روابط انسانی ،فروردین  ،1401صفحه 15-1
 .19نسیانی ،بهرام()1395؛ «مدیریت بحران زلزله در نواحی شهری در مرحله قبل از وقوع با
استفاده از  ،SDSSمطالعه موردی منطقه  8شهرداری تبریز» ،پایاننامه کارشناسی ارشد،
سازمان مدیریت صنعتی نمایندگی آذربایجان شرقی ،ص.51
 .20مددی ،عقیل و همکاران( «،)1390مکانیابی دفن زباله در شهرستان اردبیل با استفاده از
روشهای بولین ،فازی و سلسله مراتبی( )AHPدر محیط  ،»GISطرح پژوهشی دانشگاه
محقق اردبیلی ،ص .30
 .21منزوی ،مهشید و همکاران«)1389(،آسیبپذیری بافتهای فرسوده بخش مرکزی شهر تهران
در برابر زلزله(نمونه مورد مطالعه :منطقه 12تهران)» ،پژوهشهای جغرافیایی انسانی ،دوره
.42
 .22محمدی سرین دیزج ،مهدی ،خواجه مختاری ،علی ،1398 ،تحلیل تیپ شناسانه بافت های
شهری با تأکید بر شناسایی محالت غیررسمی مورد مطالعه :شهر ارومیه ،مجله دانش
شهرسازی ،دوره ،3شماره  ،3ص .152
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 .23نراقی ،فتانه و دیگران ،مداخله در بافتهای فرسوده شهری و مسأله مشارکت ،فصل نامه
عمران و بهسازی هفت شهر ،سازمان عمران و بهسازی.1380 ،
 .24مصوبه ،سازماندهی مشارکت های اجتماعی در احیاء بافت های فرسوده در شهر تهران،
مشتمل بر ماده واحد ،مصوب سی و دومین جلسه رسمی علنی عادی شورای اسالمی شهر
تهران(دوره سوم).1386 ،
 .25طالب ،مهدی ،دخالت نه ،مشارکت ،فصل نامه عمران و بهسازی هفت شهر ،سازمان عمران
و بهسازی شهری.1380 ،
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