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سخن مد          ير مسئول
يكي از موضوعاتي كه بيشتر كشورهاي د          نيا، از جمله كشور ما با آن مواجهند           موضوع حواد          ث 
و  سريع  اتخاذ  لزوم  و  طبيعي  حواد          ث  بيشتر  بود          ن  غيرمترقبه  ماهيت  به  توجه  با  است.  طبيعي 
صحيح تصميم ها و اجراي عمليات، د          انشي را تحت عنوان مد          يريت بحران به وجود           آورد          ه است. 
اين د          انش شامل مجموعه فعاليت هايي مي شود           كه قبل،  حين و بعد           از وقوع بحران كاهش اثرات 
اين حواد          ث و كاهش آسيب پذيري را د          ر پي د          اشته باشد          . اين امر خطير تحقق نمي يابد           مگر با 
همكاري جامعه علمي و پژوهشي كشور، همكاري مد          يران، سازمان ها و موسسات مرتبط با امر 

مد          يريت بحران و افراد           جامعه. 
با توجه به موارد           مطرح شد          ه، سازمان پيشگيري و مد          يريت بحران شهر تهران، بر اساس 
اسناد           باال د          ستي عهد          ه د          ار ماموريت هاي تحقيقاتي است كه انتشار فصلنامه علمى- ترويحى د          انش 

پيشگيرى و  مد          يريت بحران مي تواند           د          ر تحقق برخي از بند          هاي آن موثر باشد          .
آشنايي  پيشگيرانه،  رويكرد          هاي  با  ويژه  به  بحران  مد          يريت  مطالعات  حوزه  د          ر  نشريه  اين 
فعاليت  كشورها  د          يگر  د          اخلى  و  تجربيات  از  آگاهي  و  شناخت  عملي،  و  علمي  راهكارهاي  با 
مي كند          . فصلنامه اي كه پيش روي شما قرار د          ارد           با هد          ف كمك به بومي سازي د          انش پيشگيرى 
و مد          يريت بحران و توسعه د          انش د          ر اين عرصه و كمك به شناخت مد          يران و كارشناسان حوزه 
مد          يريت بحران با همكاري متخصصين و پژوهشگراني از سازمان پيشگيري و مد          يريت بحران 
شهر تهران، پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهند          سي زلزله، د          انشگاه تهران (د          انشكد          ه فني)، 
د          انشگاه شهيد           بهشتي، د          انشگاه علم و صنعت ايران، د          انشگاه عالمه طباطبايي، د          انشگاه علوم 
انتظامي، پژوهشكد          ه سوانح طبيعي و د          انشجويان تحصيالت تكميلي د          ر اين حوزه انتشار مي يابد          . 
فصلنامه د          انش پيشگيرى و مد          يريت بحران از مقاالت پژوهشي، ترويجي و مروري، تمامي 
اساتيد          ، پژوهشگران و مد          يران اجرايي استقبال نمود          ه و بي ترد          يد           رجاء واثق د          ارد           كه با كمك موثر 

عالقمند          ان د          ر اين حوزه، زمينه توليد           و توسعه د          انش مد          يريت بحران فراهم آيد          . 
ضمنًا از كليه د          ست اند          ركاران چاپ و نشر فصلنامه بخصوص همكارانمان د          ر مد          يريت پژوهش 

سازمان تشكر و قد          رد          انى مى نمايم.  

اين نشريه در ISC نمايه مى گردد.
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چكيده
زمينه و هدف: برنامه ريزى پيش از وقوع سوانح يكى از مهم ترين مباحث در مديريت شهر هاى بزرگ محسوب مى شود كه مى تواند تاثير بسزايى در كاهش خطرات و 
خسارات احتمالى آينده داشته باشد. كالنشهر تهران از يك سو به دليل تمركز جمعيت، تراكم فزاينده ساختمانى و عدم رعايت استاندارد هاى ايمنى، و از سوى ديگر به 
دليل قرار گيرى در يك پهنه لرزه خيز، از منظر مخاطرات بسيار قاب ل تأمل بوده و نيازمند برنامه ريزى جامع و عميق پيش از وقوع سوانح مى باشد. برنامه ريزى سكونتگاه 
موقت، به منظور شناسايى روش هاى مناسب و تأمين سكونتگاه در مناطق شهرى، عالوه بر رفع نياز بازماندگان پس از وقوع سوانح و كمك به بازگشت سريع تر جامعه 
به شرايط پيشين، آمادگى مواجهه با سانحه و مديريت شرايط بحرانى را افزايش مى دهد. هدف اين پژوهش دستيابى به يك برنامه جامع و پويا جهت آمادگى در برابر 

سوانح و تامين نيازهاى حياتى بازماندگان در منطقه 10 شهر تهران  است كه درعين دارا بودن تراكم جمعيت و مسكن، از فرسودگى بااليى رنج مى برد. 
روش: پژوهش حاضر ماهيتًا توصيفى–تحليلى و داراى رويكرد كيفى است. برنامه ريزى در اين تحقيق بر اساس رويكرد برنامه ريزى جامع سوانح و به كمك روش 
برنامه ريزى راهبردى صورت مى پذيرد كه عالوه بر هماهنگى بين فعاليت هاى دولت و جامعه، بر بازتوانى همه بخش هاى شهر در كنار تأمين مسكن تاكيد مى نمايد. 
در راستاى پيشبرد اهداف پژوهش و يافتن نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهديدهاى پيش روى برنامه ريزى سكونتگاه موقت در محدوده مورد مطالعه از ابزارى نظير 

مطالعات اسنادى وكتابخانه اى، مشاهده دقيق منطقه و محله، و مصاحبه با مردم محله استفاده شده است.   
يافته ها: پژوهش حاضر ضمن بررسى ادبيات نظرى و روش هاى برنامه ريزى، به كمك تكنيك سوآت سعى كرده است تا به يك برنامه راهبردى با رويكرد هاى آمادگى 
و كاهش خطر پيش از وقوع سانحه و رويكرد توسعه پايدار سكونتگاه هاى موقت انسانى پس از سانحه در چهار حوزه مديريتى، كالبدى، محيط طبيعى و اجتماعى و 

اقتصادى و در سه مقياس شهر، منطقه و محله دست يابد. 
نتيجه گيرى: از مهم ترين دستاوردهاى اين برنامه مى توان به روش اسكان انفرادى خانوار با كمك گرفتن از توان مالى و اعتبارى هر خانوار همراه با كمك ها و اعتبارات 

دولتى و روش اسكان جمعى و گروهى خانواده ها در محله بر اساس دارايى ها، پتانسيل ها و ظرفيت هاى محله همراه   با كمك  ها و اعتبارات دولتى اشاره كرد. 
واژه هاى كليدي: برنامه ريزى، سكونتگاه موقت، زلزله، تهران، منطقه 10، محله بريانك-هفت چنار 
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Planning for temporary settlement after probable earthquake in the scales of city, 
regions and neighborhood 

Case study: Tehran city, 10th district, Beryanak- Haft Chenar neighborhood
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Abstract
Background and objective: planning before disasters is one of the most important subjects in megalopolises which may affect increasing 
the risk of probable dangers. Tehran megalopolis, because of population centralization, constructions’ density and non-observance of security 
standards on the on hand, and because of locating in an earthquake-prone region in terms of the risks, on the other hand, is so considerable 
and needs the comprehensive planning before disasters. Planning for temporary settlement, in order to identify suitable ways and providing 
habitation in urban areas besides providing the survivals’ needs after a disaster and make efforts to bring back the society’s normal situation, 
increases the preparation to confront with the disaster and management of crisis situations. The purpose of the present study is to reach a 
comprehensive and dynamic plan in order to prepare against the disasters and providing the survivals’ needs.
Method: This study is a descriptive- analytic research with a qualitative approach. Planning in this research is based on the comprehensive 
planning for the disasters by the strategic planning method which emphasizes the coordination between government and society, besides 
rehabilitation of all parts of the city and habitation supplies. Towards the purpose of this study, finding its strength and weak points, opportuni-
ties and threats against the planning for temporary settlement in studied area, documentary and library studies, precise observation of areas 
and interview with neighborhood people are used.
Findings: Tehran’s 10th district is one of the central areas with a large population and construction density; beside its historical and cultural 
backgrounds, this zone suffers from worn-out. Beryanak- Haft Chenar neighborhood is the core of formation of the district which has the 
majority of green spaces in this area; but the significant urban worn texture, existence of the risky uses, unsecure social areas and unsafety 
against disasters increase its vulnerability to crisis. This study tries to reach a strategic plan by the SWOT technic, preparation and decreasing 
risks before a disaster approach and also considering sustainable development of the human temporary settlement after disasters in four areas 
of management, frame, natural and social environment and economics in scales of city, area and neighborhood. One of the most important 
achievements of this plan is the individual housing accommodation with the help of credits of each family and the government and also collec-
tive and family housing in neighborhoods according to assets, potentials and capacities of the quarter with government grants.
Keywords: planning, temporary settlement, earthquake, 10th district, Beryanak- Haft Chenar district
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مقدمه
اهميت وقوع سوانح و مديريت آن در شهرهاى بزرگ و كالنشهر ها، 
عنوان  به  خيز  سانحه  كشور هاى  كليه  در  بلكه  ايران  در  تنها  نه 
و  مقابله  زمينه  در  اگرچه  ايران  در  مى باشد.  مطرح  مهم  چالشى 
آمادگى در برابر سوانح پيشرفت هايى حاصل شده است، ليكن در 
و  سرپناه  تأمين  و  سانحه  از  پس  شهر  ساماندهى  و  مديريت  زمينه 
اسكان موقت و دايم بازماندگان، مشكالت و نواقص بسيارى وجود 
دارد. اغلب سياستگزارى ها در اين زمينه، عمدتًا فيزيكى، جزء نگر 
حاضر،  حال  در  شده  پيش بينى  راه حل هاى  عمده  و  بوده  پراكنده  و 
نا آگاهانه و ساده انگارانه است. اين پژوهش تالشى اوليه در راستاى 
شهر ها  در  موقت  اسكان  زمينه  در  كاربردى  برنامه اى  به  دستيابى 
است تا بتواند روش هاى تامين سكونتگاه موقت را شناسايى نموده و 
آغازى براى برنامه ريزى جامع اين حوزه، در كالنشهرهاى استراتژيك 

سانحه خيز كشور باشد.  
برنامه ريزى و تفكر راهبردى

از  بهره گيرى  با  و  شهر  آتى  توسعه  جهت  در  شهرى  برنامه ريزى 
اطالعات اجتماعى، اقتصادى و كالبدى موجود، به تجزيه و تحليل 
پرداخته و با استفاده از امكانات و به حداقل رساندن محدوديت ها، به 
ارائه طرح پيشنهادى جامع، دقيق و گويا داراى كليه امكانات رفاهى 
مى پردازد. دور تسلسل در برنامه ريزى شهرى شامل پژوهش محيط 
(بر اساس شاخص ها و از طريق بررسى كالبدى و محيط)، تعيين 
هدف ها، راه هاى ممكن اقدامات (بررسى و برآورد روش هاى رسيدن 
به هدف ها)، ارزشيابى راه هاى ممكن، و اقدام اجرايى مى باشد (شيعه، 

1379،ص 101 تا 103 ).
از دهه 1960 ميالدى، تفكر راهبردى وارد برنامه ريزى شهرى و 
منطقه اى شد. به لحاظ مفهومى برنامه ريزى راهبردى شامل سنجش 
و  سازمان  چشم انداز  و  جهت گيرى  تعيين  آينده،  و  حال  وضعيت 
تدوين ابزار هايى براى نيل به آن است ( گلكار،1390،ص 381). 
روش تحليلى سوات١  كه يكى از تكنيك هاى برنامه ريزى راهبردى 
است و در قالب يك ماتريس صورت مى پذيرد،  ابزار قدرتمندى 
را جهت كالبد شكافى«خصوصيات بالفعل» و «قابليت هاى بالقوه» 
حوز  هاى شهرى فراهم مى سازد. اين روش به كمك ارزيابى عوامل 
1.  SWOT

درونى (نقاط قوت و ضعف) و عوامل بيرونى (فرصت  ها و تهديد ها) 
برنامه  شكل گيرى  به  برنامه ريزى،  ماتريس  در  آنها  مقايسه  و 
مى انجامد.  اجرايى  اقدامات  و  سياست ها  راهبرد ها،  شامل  توسعه 
به  دو  روش  يا  ساده  روش  به  مى توان  مقايسه  انجام  روش هاى  از 
فرصت  قوت،  ضعف،  نقاط  پايه  بر  ساده  روش  در  كرد.  اشاره  دو 
و تهديد هاى به دست آمده، راهبرد ها، سياست ها و اقدامات برنامه 

براى حركت از وضع موجود به وضع مطلوب به دست مى آيد. 
متفاوتى  طبقه بندى  سيستم هاى  از  گوناگون  مؤلفين  تاكنون 
به  ماتين٢  كليف  مثال  طور  به  نموده اند.  استفاده  كار  اين  براى 
منظور انجام تحليل سوات، مولفه هاى مورد بررسى را در سه َطبقه 
«محيط مصنوع»، «محيط طبيعى» و «محيط اجتماعى – اقتصادى» 
وضعيت  سنجش  چارچوب هاى  ديگر  از  است.  كرده  سازماندهى 
چيس  مارتين  و   كرمونا  متيو  روش  به  بايد  سوات  روش  بر اساس 
طريق  از  وضعيت  ٣سنجش  كرمونا  متيو  روش    در  كرد.  اشاره 
ريخت شناسى،  فضايى،  كيفيت  شامل  8-گانه  كيفيت هاى  تحليل 
حاصل  پايدارى  و  عملكردى  اجتماعى،  ادراكى،  بصرى،  زمينه اى، 
چهار  در  وضعيت  تحليل  چيس۴  مارتين  روش  در  ليكن  مى گردد. 
گروه قابليت دسترسى، مطلوبيت محيطى، مراكز جاذب و مديريت 

بررسى ميگردد. (گلكار، 1390، ص 388)
برنامه ريزى سوانح 

دليل  همين  به  دارد.  دنبال  به  متفاوتى  تخريب  سانحه  هر  وقوع 
نوع  با  تطبيق  اساس  بر  مى بايستى  سوانح  زمينه  در  برنامه ريزى 
كمك رسانى  اولويت هاى  و  آن  از  ناشى  احتمالى  تخريب  سانحه، 
تخريب  نوع  است  ممكن  اگرچه  گردد.  تدوين  آسيب ديدگان،  به 
و  روانى  اثرات  اما  باشد  داشته  تفاوت  يكديگر  با  سوانح  كالبدى 
و  اقتصادى  فعاليت هاى  روند  و  مردم  بر  سوانح  انواع  همه  مخرب 
اجتماعى انكار نشدنى است. لذا در برنامه هاى ساماندهى و بازسازى 
نبايد صرفًا به جايگزينى كاستى هاى محسوس پرداخت، بلكه بايد به 
مشكالت غير محسوس مانند سيستم هاى ادارى، اجتماعى، اقتصادى 
و روان شناختى در جامعه توجه ويژه اى مبذول داشت (ديويس، 1385، 

ص 9 و 10).
2.  Moughtin 
3.  Carmona
4.  Chase 
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تحت  شهري  مناطق  در  سوانح  برنامه ريزى  روش  انتخاب 
از  جى ها١، 2010).  مى گيرد(  صورت  تعيين كننده اى  عوامل  تاثير 
نمونه هاى اين عوامل مى-توان به ميزان باالي جمعيت و گزينه هاي 
موجود اسكان دادن به افراد بي خانمان (موقت و دايمى)، وضعيت 
و  درآمد  ميزان  مالكيت،  سند  انواع  و  اجاره نشينى  و  مالكيت 
استانداردهاي زندگي جمعيتي كه تاثير قرار گرفته اند، زمين هاي با 
ارزش شهرى و زمين هاي درحال توسعه، بررسى خطرات محيطي، 
مشاركت  افزايش  جهت  در  موجود  اجتماعي  ساختارهاي  شناسايى 
و  اقتصادي  اثرات  بازسازي،  برنامه هاي  در  تعارض  كاهش  و 
سرمايه گذاري زيربنايي، ميزان كاهش ريسك فاجعه و آسيب پذيرى 
در منطقه كه بر پايه آنها برنامه ريزي صورت مي گيرد، نظام سياسي 
سازمان هاي  همكارى  نحوه  و  كشور  مديران  كالن  تصميمات  و 

متولى كه مسئوليت مديريت سانحه را به عهده دارند، اشاره نمود.
شامل  كه  دارد  وجود  سوانح  برنامه ريزى  در  عمده  رويكرد  سه 
رويكرد باال به پايين، رويكرد پايين به باال و رويكرد جامع مى باشد. 
و  سانحه  مديريت  اصلى  مسئوليت  پايين،  به  باال  رويكرد  در 
و  مى باشد  دولت  عهده  به  شده،  ايفا  نقش هاى  مورد  در  انديشيدن 
پشتيبانى  مركز  و  باالتر  مقامات  فرماندهى  طريق  از  تصميم گيرى 
پايين  رويكرد  در  مى گيرد.  انجام  نيازها  از  دريافتشان  اساس  بر  و 
بازسازى  برنامه ريزى  در  تصميم گيرندگان  مهمترين  مردم  باال،  به 
به وجود  جامعه محور  سانحه  مديريت  ايده  از  مفهوم  اين  مى باشند. 
آمده است. از طريق اين رويكرد، انتظار مى رود جوامع براى اجراى 
شوند.  تقويت  خطر  كاهش  و  آمادگى  شامل  توسعه،  برنامه هاى 
رويكرد جامعه محور فرصت هايى براى جوامع محلى جهت ارزيابى 
اين  تحت  مى آورد.  بوجود  خودشان  تجارب  براساس  شرايطشان 
رويكرد،  جوامع محلى نه تنها بخشى از توليد برنامه وتصميم گيرى 
مى آيند.  به شمار  نيز،  آن  اجراى  در  اصلى  بازيگران  بلكه  شده، 
رويكرد جامع يا يكپارچه در برنامه ريزى بازتوانى و بازسازى پس 
از سانحه، توسط بانك جهانى ( جى ها، 2010) مطرح شده است كه 
در آن  هم زمان و به صورت هماهنگ هر دو رويكرد باال به پايين و 

پايين به باال مورد استفاده قرارمى گيرد.  
در دهه گذشته  برنامه ريزان  شهري شاهد ظهور ديدگاه دارايي-

1.  jha

يكى  نياز-مبنا،  رويكرد  بوده اند.  نياز-مبنا  ديدگاه  با  تمايز  در  مبنا 
از روش هاى برنامه ريزى باال به پايين است كه بر تمركز و قدرت 
دارايى- مبنا ،  رويكرد  مقابل  در  اما  مى نمايد  تاكيد  مركزى  دولت 
است .  واحد  و  جامع نگر  فرايندگرا،  و  داشته  تكيه  ظرفيت سازي  بر 
سياست هاي ضد فقر رويكرد دارايي-مبنا از راه بسيج مجموع منابعي 
كه يك اجتماع محّلي در اختيار دارد- نه لزومًا آنچه كه نياز دارد- 
سرمايه هاى  شامل  ظرفيت ها  اين  كه  مي شود  ظرفيت سازي  باعث 
اجتماعي و سرمايه هاى كالبدي مى باشند (عارفى، 1380،ص 23).

پيشينه تحقيق
عمر مطالعات و برنامه ريزى در حوزه سوانح و سكونتگاه هاى موقت، 
در ايران كمتر از پنج دهه است. در اين راستا، دو كتاب «معمارى 
سكونتگاه هاى موقت پس از سوانح» (فالحى، 1386) و «معمارى و 
مديريت اردوگاه هاى پناهندگان و آوارگان» (فالحى، 1395)، با تمركز 
بر اردوگاه ها، به بررسى روش هاى مكان يابى، طراحى و مديريت آنها 
پرداخته و تجارب ايران و ساير جوامع سانحه خيز را نيز مورد بررسى 
قرار داده است. همچنين برخى تحقيقات و رساله هاى دانشجويى با 
محوريت برنامه ريزى سوانح و سكونتگاه موقت نيز، در دانشگاه هاى 
و  فالحى  مثال  به عنوان   است.  گرفته  انجام  شهرسازى  و  معمارى 
خدابنده لو (1390) در مقاله اى با عنوان «برنامه ريزى مقابله با زلزله 
در مجموعه هاى مسكونى شهرى» برگرفته از رساله كارشناسى ارشد 
گروه بازسازى پس از سانحه دانشگاه شهيد بهشتى تهران ، ضمن  ارائه 
رويكردها و پروژه هاى مرتبط با كاهش آسيب پذيرى و افزايش توان 
يك  فاز  در  زلزله  خطر  با  مقابله  برنامه ريزى  به  زمين لرزه،  با  مقابله 
شهرك اكباتان پرداخته اند. در اين پژوهش، چهار مرحله ساماندهى 
منابع و تشكيل تيم برنامه ريزى، ارزيابى ريسك، برنامه  ريزى و اجراى 
نشان دهنده  تحقيق  اين  از  حاصل  نتايج  است.  شده  بررسى  برنامه، 
اهميت برنامه هاى اجتماعى و فرهنگى همراه با تمهيدات مديريتى 
و  خواسته ها  به  توجه  كه  مى دارد  بيان  همچنين  مقاله  اين  است . 
و  محلى  انجمن هاى  توانمندى هاى   از  استفاده  ساكنان ،  ديدگاه هاى 
مديريت داخلى و ويژگى هاى كالبدى مجموعه، از مهمترين مواردى 

است كه در برنامه ريزى بايد مد نظر قرار گيرد.
از  برگرفته  مقاله  در   (1389) مجتهدزاده  و  حبيب  امينى،   
كاربرى زمين  «برنامه ريزى  عنوان  با  امينى  ارشد  كارشناسى  رساله 
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برابر زلزله»  شهر در  تأثير آن در كاهش آسيب پذيرى  چگونگى  و 
ضمن مشخص نمودن راهبردهاى برنامه ريزى كاربرى زمين ، به ارائه  
سياست ها و معيار هاى منعطف، ساده و منطقى جهت بهسازى بافت 
كاربرى  راهبردى  برنامه  آنها  پرداخته اند.  زمين لرزه  مقابل  در  شهر 
و  كالبدى  شكل  تعيين كننده  اجرايى  ضوابط  بخش  در دو  را  زمين 
شامل  شهرى  بافت  در  مداخله  راهبردهاى  و  شهرى  محيط  كيفيت 
نموده اند  بررسى  شهرى  بافت  بهسازى  و  شهر  ساختار  ساماندهى 

(امينى و همكاران، 1389).
دوستى، محتاط و اسديان زرگر ( 1394) در مقاله اى با عنوان 
البرز  و  تهران  استان  احتمالى  زلزله  كالبدى  بازتوانى  «برنامه ريزى 
بررسى  ضمن  شهرى»  مناطق  در  آسيب پذيرى  كاهش  رويكرد  با 
البرز ،  و  تهران  استان  در  زلزله  خطر  از  ناشى  آسيب پذيرى  ميزان 
(دوستى  نموده اند  استفاده  مرحله  چهار  در  راهبردى  برنامه ريزى  از 
جهت  پيش برنامه    ريزى  به  اول  مرحله  در  كه  همكاران، 1394)  و 
تدوين اهداف و رسالت تحقيق، در مرحله دوم به ارزيابى مخاطره 
تدوين  به  سوم  مرحله  در  مطالعه،  مورد  محدوده  آسيب پذيرى  و 
راهبردها و در مرحله چهارم به اجراى برنامه مى پردازند. نكته حائز 
اهميت در اين پژوهش، درنظر گرفتن برنامه، در دو بخش پيش از 
وقوع سانحه و پس از وقوع سانحه است، به طورى كه اهداف كالن 
به نظر  همچنين  شده اند.  تعريف  مجزا  طور  به  بخش  هر  در  خرد  و 
از  پيش  بخش  در  كالن  اهداف  شده،  تدوين  برنامه  در  كه  مى رسد 
وقوع سانحه عمدتًا بر كاهش خطر تمركز يافته اند درحالى كه پس 
از وقوع سانحه، در همه زمينه ها، رويكرد ساماندهى پايدار به چشم 
اين  در  بازسازى  مقوله  به  محقق  نگاه  كه  گفت  مى توان  مى خورد. 
تحقيق ، ايجاد فرصتى براى برنامه ريزى آينده است كه بتواند ضمن 

توسعه به افزايش تاب آورى جوامع نيز، كمك نمايد. 
«مالحظات  عنوان  با  مقاله اى  در   (2005) جانسون١  كسيدى 
بررسى  با  سانحه ديدگان»  موقت  اسكان  نحوه  براى  برنامه ريزى 
از  مالحظاتى  بيان  به  تركيه،  در  موقت  سكونتگاه هاى  تجارب 
و  غيردولتى  سازمان هاى  و  حكومت ها  كه  مى پردازد  برنامه ريزى 
سازمان هاى كمك  رسانى قبل از تصميم گيرى در تعيين مناسب ترين 
نظر  در  بايد  ويژه  سانحه  دريك  موقت،  اسكان  براى  استراتژى 

1.  Johnson, C.

بگيرند. به عقيده وى، تصميم گيرندگان ممكن است يك يا تركيبى 
برنامه ريزى ،  مالحظات  همه  به  توجه  با  را  موقت  اسكان  انواع  از 
از  پيش  كه  است  اين  مطلوب  و  ايده آل  وضعيت  نمايند.  انتخاب 
باشد.  شده  برنامه ريزى  منظور  اين  براى  حل  راه  يك  سانحه،  بروز 
پيشنهادى  مدل  يك  موقت  اسكان  گزينه  بهترين  يافتن  به منظور 
توسط وى ارايه شده است(جانسون، 2005)  كه عواملى نظير انواع 
گونه هاى مسكن موقت، ميزان آسيب پذيرى پيش از وقوع سوانح، 
ويژگى هاى محلى و منطقه اى، وضعيت آبو هوايى، اثرات دراز مدت 
اسكان موقت، تهيه پروژه، زمان بندى برنامه ريزى و اجرا، استراتژى 
اجراى مسكن دائمى و زمان بندى آن، به عنوان مهمترين شاخص هاى 
اين  با  ارائهشده اند.  موقت   سكونتگاه هاى  برنامه ريزى  در  مؤثر 
مناسب  شاخص هاى  بودن  دارا  وجود  با  پيشنهادى  مدل  اين  حال 
سريع  تصميم گيرى  براى  الگوريتمى،  ساختار  دليل  به  برنامه ريزى، 
پس از وقوع سوانح، كاربرد داشته و در برنامه ريزى پيش از وقوع 

سوانح داراى كاستى مى باشد.
وجود  با  كه  است  اين  نشان  دهنده  پيشين ،  پژوهش هاى  مرور 
تحقيقات  سكونتگاه ،  تأمين  و  سوانح  برنامه ريزى  مقوله  اهميت 
جامعى  برنامه  همچنين  است.  گرفته  صورت  زمينه،  اين  در  اندكى 
براى همسو كردن اهداف و نتايج به دست آمده از پژوهش هاى فوق، 

نيز ديده نشده است.
مفاهيم و روش هاى سكونتگاه موقت

محل  از  فراتر  بسيار  موقت  سكونتگاه  و  سرپناه  عمومى  معناى 
راحتى  خاطر،  آرامش  جمله  از  مفاهيم  از  بسيارى  و  است  زندگى 
روانى ، موضوع هاى معيشتى و غيره را در بر مى گيرد. بايد بدانيم كه 
مردم پس از سانحه ”بى خانمان“ مى شوند و نه فقط "بى ساختمان". 
دوران  طى  موقت،  مكان  يك  در  زندگى  موقت ،  اسكان  از  منظور 
مى باشد .  غير طبيعى  و  طبيعى  حوادث  وقوع  از  پس  بازسازى 
به  فقط  نه  همه جانبه ،  مفهوم  يك  در  موقت  سكونتگاه  بنابراين 
عنوان يك محصول كالبدى ، بلكه به صورت فرايند و در حد ميانه 
اسكان اضطرارى تا اسكان دائم در وجوه گوناگون مورد كنكاش قرار 

مى گيرد (فالحى،1386).
نوع، شدت و محل وقوع سانحه، شرايط جامعه محلى، توانايى 
جامعه درمقابله با سانحه، ميزان خسارات و تلفات و روش هاى محلى 
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اسكان و ساخت و ساز پيش از وقوع سانحه، بر نوع سرپناه و شيوه 
اسكان تاثير گذار است. از ديدگاه كورسليس و ويتال١  گزينه هاى 
گروهى  و  متفرق  گروه  دو  در  موقت  و  اضطرارى  سكونت گزينى 
طبقه بندى مى شود. سكونت گزينى متفرق شامل سه گروه انتقال به 
محل زندگى خويشاوندان و دوستان، سكونت در مناطق روستائى 
(احداث اسكلت مقاوم، خانه هسته اى و سرپناه دست ساز) و سكونت 
در مناطق شهرى (چادر يا كانكس در ملك شخصى و اجاره خانه يا 
آپارتمان) بوده و سكونت گزينى گروهى نيز با سه گروه استقرار جمعى در 
ساختمان ادارى، آموزشى و ورزشى، سكونت در اردوگاه سازى پراكنده با 
هميارى مردم و سكونت گزينى گروهى در اردوگاه هاى طراحى شده دولتى  
تعريف شده است(فالحى،1386،ص 43). در يك دسته بندى مديريتى 
سوانح ارائه  از  پس  مى توان سه روش براى تأمين نياز اسكان گزينى 
تركيبى  روش  و  پراكنده  روش  اردوگاهى،  روش  شامل  كه  كرد 
نحوه  و  خدمات  ارائه  مديريت،  در  روش ها  اين  تفاوت  مى باشد. 
است.  آسيب ديدگان  اجتماعى  و  فيزيكى  نياز هاى  به  پاسخگويى 
اسكان  روش هاى  متداول ترين  از  يكى  كه  اردوگاهى  روش  در 
سانحه  محل  نزديكى  در  مناسب،  مكان  يك  مى شود،  محسوب 
صورت  آن  در  آماده سازى  و  تسطيح  اقدامات  و  مى گردد  انتخاب 
مى گيرد. سپس با استفاده از استاندارد ها و در نظر گرفتن جمعيتى 
كه مى توانند در آنجا مستقر شوند و با توجه به مدت زمان اسكان، 
شرايط اقليمى، منابع موجود و ميزان بودجه در دسترس، نوع كالبد 
به  نسبت  موقت)  ساختمان  يا  پيش ساخته  واحد  (چادر،  سكونتگاه 
در  پراكنده  روش  مى شود.  اقدام  آسيب ديدگان  جمعيت  اسكان 
راستاى تمايل آسيب ديدگان به ماندن در كنار زمين و اموال خود ، 
به بازماندگان اجازه مى دهد كه محل برپايى اسكان موقت خود را، 
محل  نزديكى  در  آسيب ديدگان  تركيبى  روش  در  كنند.  انتخاب 
ساختمان هاى  در  گروهى  زندگى  تسهيالت  از  خودشان،  سكونت 
استفاده  هتل ها  و  خوابگاه ها  مساجد ،  مدارس ،  مانند  عمومى  سالم 

خواهند كرد(فالحى،1386، ص45).
از ديدگاه بانك جهانى (2010) اسكان آسيب ديدگان بايد در 

دو گروه بررسى شود:
 افرادي كه از منطقه اصلي خود نقل مكان مي كنند. اين افراد، . 1

1.  Corsellis - Vitale 

شش گزينه براي اسكان دارند: 
براى . 2 خود  شخصى  امالك  و  زمين  اقوام ،  منزل  در  سكونت   

خانواده هاى ميزبان
 اسكان انفرادى مردم در شهر . 3
اسكان انفرادى مردم در روستا . 4
اسكان در مراكز عمومى اجتماعى. 5
 اسكان در كمپ يا اردوگاه مردم ساخت . 6
اسكان در اردوگاه دولتى برنامه ريزى شده . 7

خود  سكونت  محل  به  دوباره  يا  نمي شوند  جابجا  كه  افرادي 
متفاوتي  كامًال  موقعيت هاي  در  را  خود  افراد،  اين  برمي گردند. 
نسبت  مداوم،  به طور  كه  شهري  مناطق  در  به خصوص  مي يابند، 
مستأجران به مالكان خانه افزايش مي يابد. اين گروه نيز شش گزينه 

براى اسكان پيش رو دارند (جى ها،2010): 
 اسكان در خانه هاى ملكى شخصى . 1
اسكان در خانه هاى اجاره اى. 2
 اسكان در آپارتمان هاى ملكى شخصى . 3
اسكان در آپارتمان هاى اجاره اى . 4
اسكان در زمين هاى اجاره اى قانونى. 5
 تصرف زمين غير قانونى و اسكان غير رسمى در آن. 6

روش
اصلى  رويكرد  و  بوده  تحليلى  و  توصيفى  ماهيتًا  حاضر ،  تحقيق 
رويكرد  برنامه ريزى،  زمينه  در  است.  كيفى  رويكرد  آن،  (متدولوژى) 
مورد نظر در اين تحقيق، برنامه ريزى ميان مدت بر اساس برنامه ريزى 
جامع سوانح و هماهنگى ميان فعاليت هاى دولت و جامعه مى باشد 
كه بر بازتوانى همه بخش هاى شهر، در كنار تأمين مسكن تاكيد 
مى نمايد. در اين روش از تركيب رويه هاى باال به پايين و پايين به 
باال استفاده خواهد شد . همچنين رويكرد دارايى-مبنا به عنوان رويكرد 
اجتماعى مؤثر در برنامه ريزى شهرى در نظر گرفته شده است كه اين 
رويكرد، مبتنى بر ظرفيت ها و دارايي هاي محله، سرمايه هاى اجتماعي 
و  منطقه  اطالعات  جمع آورى  براى  مى باشد.  كالبدي  سرمايه هاى  و 
محله، از ابزارهايى نظير بررسى اسنادى و كتابخانه اى، مشاهده دقيق 
بسته  پرسشنامه  طريق  از  محله  مردم  با  مصاحبه  و  محله  و  منطقه 
استفاده شده است. مهمترين سند رسمى استفاده شده در اين تحقيق، 
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مى باشد.   (1381) تهران  منطقه 10  تفصيلى  طرح  كامل  گزارشات 
همچنين گزارش الگوى توسعه منطقه 10 ( 1383 ) و  طرح  موضعى 
محله بريانك – هفت چنار  (1385) نيز مبناى بسيارى از شاخص ها 
زمين،  نقشه هاى كاربرى  قرار گرفته است.١ در گزارش هاى فوق از 
آمارى  جداول  و  زير ساخت ها  شبكه  معابر،  شبكه  فرسوده،  بافت 

وضعيت اجتماعى و اقتصادى خانوار و مسكن استفاده شده است.
برنامه ريزى در اين تحقيق، به كمك روش برنامه ريزى راهبردى 
صورت مى پذيرد و براى تحليل محيط داخلى و خارجى از ماتريس 
سوات  و مدل پيشنهادى كليف ماتين ( محيط مصنوع ، محيط طبيعى 
مديريتى،  حوزه  كردن  اضافه  با  اقتصادى )  و  اجتماعى  محيط  و 
دسته بندى  بيشتر  تطبيق  دليل  به  مدل،  اين  شد.  خواهد  استفاده 
است.  گرفته  قرار  استفاده  مورد  حاضر،  پژوهش  با  آن  موضوعات 
برنامه ريزى در اين تحقيق نيز، در سه مقياس شهر، منطقه و محله 
صورت مى گيرد . الزم به ذكر است كه در پژوهش  انجام شده توسط 
دوستى و همكاران ( 1394)، به راهبردهاى كاهش خطر در مرحله 
سانحه،  وقوع  از  پس  پايدار  توسعه  راهبردهاى  و  سانحه  از  پيش 

توجه ويژه شده است.
از مهمترين شاخص هاى برنامه ريزى اسكان موقت كه بايد در 
برنامه ريزى راهبردى و جداول سوات مد نظر قرار گيرند ، مى توان 
به مواردى نظير گونه هاى مسكن موقت و دايمى در محله و منطقه، 
محلى  كالبدى  ويژگى هاى  اجتماعى،  و  قومى  فرهنگى،  گونه هاى 
زيست محيطى،  موارد  آسيب پذيرى،  ميزان  دسترسى،  منطقه اى،  و 

اقشار آسيب پذير، حفاظت و امنيت اشاره كرد.
همچنين به نظر مى رسد مناسب ترين روش هاى اسكان موقت در 

مناطق شهرى به  ويژه در شهر تهران، به شرح زير باشد:  
1. سكونت انفرادى در چادر و كانكس در زمين خانه آسيب ديده

2. خريد مجدد خانه يا آپارتمان شخصى در مناطق سالم شهر تهران
3. اجاره خانه يا آپارتمان شخصى در مناطق سالم شهر تهران 

يا  تهران  حومه  در  شخصى  آپارتمان  يا  خانه  اجاره  يا  خريد   .4
شهر هاى مجاور تهران مانند كرج و هشتگرد 

5. سكونت در منزل خويشاوندان ، اقوام و دوستان در شهر تهران يا 
شهر هاى مجاور

1.  كليه طرح هاى منطقه 10 توسط مهندسين مشاور طرح و معمارى تهيه گرديده و در 
اختيار نگارنده قرار گرفته است .

6. زندگى در سرپناه دست ساز ، زاغه نشينى و آلونك در حومه تهران 
تا زمان بازسازى كامل مسكن بازماندگان سوانح

باز  فضاى  و  پارك ها  در  كانكس  يا  چادر  در  انفرادى  سكونت   .7
محله

8. سكونت جمعى با ساير همسايگان در پارك ها و فضاى باز محله 
(سازماندهى شده توسط مردم)

9. سكونت در ساختمان هاى جمعى و عمومى مانند مدرسه ، ورزشگاه 
و هتل (سازماندهى شده توسط دولت )

مانند  تهران  مناطق  ساير  در  دولتى  اردوگاه هاى  در  سكونت   .10
پارك چيتگر

مى باشد  خانوار  دارايى هاى  بر  مبتنى  فوق  روش هاى  از  برخى 
كه شامل سكونت انفرادى در چادر و كانكس در زمين خانه خود، 
خريد يا اجاره مجدد خانه يا آپارتمان شخصى در مناطق سالم شهر 
يا  تهران  حومه  در  شخصى  يا آپارتمان  خانه  اجاره  يا  خريد  تهران، 
و  اقوام  خويشاوندان،  منزل  در  سكونت  مجاور،  روستا هاى  و  شهر 
دوستان در شهر تهران يا شهر هاى مجاور، زاغه نشينى در حومه تهران 
و زندگى در  سرپناه دست ساز مى  باشند. ساير روش ها مانند سكونت 
انفرادى يا جمعى ساير در پارك ها و فضاى باز محله (سازماندهى 
ساختمان هاى  در  جمعى  يا  انفرادى  سكونت  مردم)،  توسط  شده 
(سازماندهى  هتل  و  ورزشگاه  مدرسه،  مانند  عمومى  و  جمعى 
بر  مبتنى  دولتى،  اردوگاه هاى  در  سكونت  و  دولت)  توسط  شده 
لذا  مى باشد.  اسكان  زمينه  در  دولتى  امكانات  و  محله  دارايى هاى 
انتخاب و تعيين راهبرد ها و اولويت هاى اسكان موقت، با توجه به 
دارايى هاى خانوار يا  دارايى هاى محله و امكانات دولتى، متفاوت 

بوده و هريك بر اساس ويژگى هاى خود بررسى خواهند شد.

يافته ها 
1. شناخت محدوده مورد مطالعه 

بسيار  و  متراكم  اما  كوچك  مناطق  از  يكى  تهران  شهر  منطقه 10 
داراى  مسكوني  كاربرى  غلبه  مى باشد.  تهران  شهر  در  آسيب پذير 
در  نا مقاوم  بناهاى  و  كوچك  بسيار  زمين  قطعات  با  فشرده  بافت 
برابر مخاطرات، در تمام منطقه به  چشم مى خورد. از نظر تقسيمات 
شهردارى، منطقه 10 شامل 3 ناحيه و 26 محله است. آبادى بريانك 
و جى، قديمى ترين مجموعه هاى زيستى در اين منطقه، مى باشند كه 
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به مركزيت دو امام زاده به نام هاى امام زاده معصوم و امام زاده عبدااله 
شكل گرفته اند. محصور بودن اين منطقه ،از سه طرف به شريان هاي 
عملكرد  و  زياد  مساحت  با  كاربري هاي  فقدان  و  شهري  اصلي 
سطح  در  يكپارچه  نسبتًا  ساختاري  شكل گيرى  سبب  فرامنطقه اى، 
منطقه شده است، اما كمبودهاي شديد خدمات شهري و سرانه هاي 
در  فرهنگي  و  ورزشي  درماني،  و  بهداشتي  فضاي سبز،  كاربري هاي 

منطقه مشاهده مى گردد.
محله بريانك – هفت چنار در جنوب شرق منطقه 10 تهران واقع 
شده است. اين محله از شرق به بزرگراه نواب، از جنوب به خيابان 
قزوين، از سمت غرب مجاور نهر فيروزان (خيابان رنجبر كنونى) و 
از شمال به خيابان كميل، محدود مى گردد. اين محله، از محورهاى 
عبورى پرتردد شمالى- جنوبى و شرقى - غربى شهر تهران (بزرگراه 
نواب و محور قزوين ) تاثير مى پذيرد. نزديكى و دسترسى مناسب به 
عملكردهاى عمده شهرى نظير بازار تهران، ايستگاه راه آهن ، فرودگاه 
محله  اين  ويژگى هاى  ديگر  از  نيز  امام خمينى  فرودگاه  و  مهرآباد 
محله   6 به   10 منطقه  تفصيلى  طرح  در  بريانك  محدوده  مى باشد. 
تقسيم گرديده است اما از نظر ساكنين، داراى  9 محله به  نام هاى 
رضوان)،  بابائيان(پارك  خوش،  مجاز)،  سينا(محبوب  محالت 
بريانك( چهارراه  نواب ،   ، ( نورى  گلستانى(  مقتدايى( صفدرى )، 

رضايى )، قلعه و پمپ بنزين( نوروزى ) مى باشد. 
و  شطرنجى  بافت  به دليل  بريانك،  محله  و   10 منطقه  در 
يكنواخت و شيب كم و گسترده زمين، چشم انداز ها به شكل بسته 
نشانه  يك  نوعى  به  كه  نواب  پروژه  بجز  و  هستند  باز  افق  فاقد  و 
خيابان  كنار  در  بلند  ساختمان  چند  است،  منطقه  سطح  در  بصرى 
مهمترين  فرهنگى،  ميراث  و  شهردارى  ساختمان  مانند  آزادى 
در  ناهنجارى  عمده ترين  مى آيند.  به شمار  منطقه  بصرى  نشانه هاى 
اختصاص  مخدر  مواد  كانون هاى  به  بريانك،  محله  و   10 منطقه 
دارد . همچنين ناسازگارى ساختمان هاى نواب با بافت سنتى مجاور 
آن، سبب شكل گيرى نقاط كور، متروكه و ناامن در حدفاصل بين 
و  توزيع كنندگان  استفاده  مورد  عمدتًا  كه  گرديده  بافت  دو  اين 
منابع  آن،  بر  عالوه  است.  گرفته  قرار  مخدر  مواد  مصرف كنندگان 
آلودگى هاى جدي در رابطه با وضعيت زيست محيطي منطقه و محله 
بريانك را مي توان در دو مقوله فاضالب خانگي و عبور هواپيماهاي 

فرودگاه مهرآباد خالصه كرد .
منطقه اي  و  پايين  متوسط  طبقه  سكونتگاه   ،10 منطقه 
كارمندنشين است كه ميانگين درآمد (هزينه) خانوار آن 75 درصد 
ميانگين هزينه خانوار شهر تهران است. سهم شاغالن بخش عمومي 
در اين منطقه بيش از متوسط شهر است و اين امر يكي از عوامل 
كاهش ميانگين درآمد خانوارهاي منطقه است. شاخص هاي فرهنگي 
و نسبت جمعيت داراي تحصيالت عالي نيز،  نظير ميزان باسوادي 

پايين تر از متوسط تهران است.
آن  شهردارى  تشكيالت  و  منطقه  مديريتى  ساختار  مطالعه 
وضع  در  شهردارى  سازمان  و  تشكيالت  كه  است  اين  نشان دهنده 
مى آيد.  به حساب  غيركارا  و  بزرگ  تشكيالتى  اساسًا  موجود 
بنابراين مى توان گفت كه در زمينه جلب مشاركت مردم در روند 
حاضر  حال  در  مشاركت  اين  شهرى ،  مديريت  و  تصميم گيرى ها 
حال  در  همچنين  مى كند.  طى  را  خود  ابتدايى  و  آغازين  مراحل 
هنوز  و  هستند  شكل گيرى  حال  در  صرفًا  شورايارى هانيز،   حاضر 

به عنوان يك اهرم عملياتى در امور شهرى مطرح نشده اند.

مورد  محدوده  در  موقت  اسكان  برنامه هاى  و  طرح ها  مرور   .2
مطالعه

بخش هاى  در  شهر  توسعه  راهبردهاى  تهران،  شهر  جامع  طرح  در 
مختلف ارائه شده است كه در اين ميان به دو موضوع ايمن سازى در 
برابر سوانح و بهبود سيستم مديريت بحران نيز پرداخته شده است. 
مهمترين پيشنهاد طرح جامع در تعيين روش اسكان اضطرارى و موقت، 
بهره گيرى چند منظوره از مراكز شهرى محلى و منطقه اى مانند دروازه ها 
و پايانه هاى درون شهرى، ايستگاه ها و تونل هاى مترو، پاركينگ ها و 
،دارو  ضرورى (آب  با امكان تامين نيازهاى  شهر  تاسيسات عمومى 
و آذوقه ) مى باشد. پس از آن، انتقال و جابه جايى جمعيت، به اطراف 
تهران، استفاده از اراضى و ساختمان هاى تحت اختيار نهاد هاى دولتى 
و استفاده از فضاهاى باز، براى به كار گيرى در شرايط بحران پيشنهاد 
شده است. از سوى ديگر، لزوم به كارگيرى نيروهاى مردمى بارويكرد 
محله محورى در مراحل مختلف بازتوانى و مديريت بحران و تاكيد بر 
مشاركت شهروندان ضمن ارتقاء توان دفاعى و آستانه مقاومت مردم در 

برابر انواع مخاطرات مطرح گرديده است.
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اينكه  به  توجه  با  تهران،  منطقه 10  تفصيلى،  طرح  گزارش  در 
 10 منطقه  در  موجود  معضل  مهمترين  طبيعي،  سوانح  حيث  از 
خطرات و آسيب هاى ناشي از زلزله احتمالي در شهر تهران بوده و 
بر بر اساس ارزيابي ها و مطالعات جايكا١ در زمينه پهنه بندي زلزله 
در شهر تهران نيز، منطقه 10 يكي از پرخطرترين مناطق در سطح 
شهر تهران ارزيابي شده است،  خالصه اي از مطالعات و يافته هاي 
است.  شده  منعكس   10 منطقه  در  زلزله  خطرات  زمينه  در  جايكا 
زلزله  مخرب  اثرات  كاهش  زمينه  در  مهمى  نكات  نيز،  پايان  در 
بحران  پيشگيري  طرح  سريع  تهيه  لزوم  شامل   كه  مى شود   ارائه 
جهت  در  الزم  اقدامات  و  تهران  شهرداري  توسط  شهري،  زلزله 
كاهش خطر زلزله، تقويت سازه هاي ضعيف ساختمان هاي مدارس، 
اختصاص  و  شناسايي  درمانگاه ها،  و  بيمارستان ها  عمومي،  بناهاي 
ناحيه ،  و  منطقه  هر  در  ساكن  مردم  براي  تخليه سازي  محوطه هاي 
شهرداري هاي  ساختمان  در  پيشگيري  پايگاه هاي  سريع  استقرار 
غذا،  قبيل  از  اضطراري  واكنش  براي  اوليه  لوازم  با  همراه  مناطق 
آب، دارو و ابزار كمك هاي اوليه و عمليات امدادرساني و موتور 
اقدامات  در  مردم  مشاركت  و  عمومي  آگاهي  ارتقاىء  لزوم  برق، 
پس از زلزله و لزوم برنامه ريزى بلند مدت در جهت ايجاد ساختار 
گزارش  در  شده  ارائه  مطالب  وجود  با  اما  مى باشد.  قوى تر،  شهري 
فوق، همچنان به نظر مى رسد كه مسأله وقوع زلزله و بازتوانى پس 
از آن به درستى در برنامه طرح تفصيلى منطقه مطرح نشده است. 
اين موضوع هم از طرف كارفرما (شهردارى منطقه) به صورت مبهم 
ارائه شده است و هم مشاور منطقه به صورت كارشناسانه آن را مورد 
بررسى قرار نداده است. لذا راهكار مناسبى براى مراحله ساماندهى و 

اسكان موقت آسيب ديدگان پس از زلزله ارائه نشده است. 
اثرات  كاهش  هدف  با  تهران  شهر  بحران  مديريت  جامع  طرح 
سوانح طبيعى در اين كالن شهر ، به دستور هيأت دولت و كميته ملى 
كاهش اثرات بالياى طبيعى توسط شهردارى تهران در سال 1378 
تهيه شد. اين طرح عمدتًا توان خود را بر روى برنامه هاى آمادگى و 
مقابله با سوانح پيش از وقوع آن، آموزش مردم و سازماندهى سريع 
كرده  متمركز  سوانح،  وقوع  از  پس  اضطرارى  مراحل  در  نيروها 
است. پس از تهيه طرح جامع مديريت بحران، شهردارى تهران ملزم 

1.  JICA

هماهنگى  هدف  با  تهران  شهر  بحران  مديريت  سازمان  تشكيل  به 
امور مربوط به مراحل مديريت بحران (پيشگيرى، آمادگى،  مقابله و 
بازسازى) شد. از مهمترين اقدامات اين سازمان پس از شكل گيرى 
مى توان به ايجاد مركز فرماندهى مديريت بحران شهر تهران، ايجاد 
محالت  در  بحران  مديريت  پشتيبانى  و  چند منظوره  پايگاه هاى 
استان، تشكيل گروه هاى داوطلب واكنش اضطرارى محله (دوام) 
و استقرار 16 اردوگاه اسكان اضطرارى در پارك هاى شهر تهران 

اشاره نمود.٢
مديريت  كاركرد  دو  گرفتن  نظر  در  با  پشتيبانى  پايگاه هاى 
بحران (در زمان بحران) وكاربرى هاى آموزشى و ورزشى (در زمان 
ويژه  پايگاه  تهران 21  شهر  در  مجموع  در  شده اند.  احداث  عادى) 
مديريت بحران با هدف استقرار ستاد بحران منطقه و تجهيز سالن ها 
جهت امداد و نجات به وجود آمده و همچنين چهار پايگاه ويژه با هدف 
استقرار گروه هاى اعزامى استان هاى معين از پيش تعيين شده نيز، 
يك  تهران،  منطقه 10  در  است.  شده  احداث  تهران  شهر  سطح  در 
مجاورت  در  و  منطقه  شمال غربى  در  بحران  مديريت  ويژه  پايگاه 
محور آزادى و ساختمان شهردارى منطقه و يك پايگاه چند منظوره 
پشتيبانى در جنوب شرقى منطقه و در در مجاورت امام زاده معصوم 
محله بريانك مستقر شده است. در كنار اين پايگاه، فضاى باز و سبز 
متعلق به شهردارى و پارك 22 بهمن قرار دارد كه به نظر مى رسد 

براى اسكان اضطرارى و موقت در نظر گرفته شده است. 
تشكيل گروه هاى داوطلب به منظور بسيج توانمندى هاى ساكنين 
محلى و تقويت آنها به منظور امدادرسانى در حوادث بزرگ انجام 
محالت  ساكنين  ظرفيت  تقويت  پروژه،  اين  نهايى  هدف  مى گردد. 
بازسازى  و  واكنش  زمينه  آمادگى،  در  منطقه)  هر  پوشش  (تحت 
مرتبط  و  ايجاد  طريق  از  مخاطرات  كاهش  جهت  حوادث،  از  پس 
ارتباط اين  برقرارى  سپس  محلى و  نمودن ظرفيت  مقابله ساكنين 
شبكه ارتباطى با دفاتر ستادهاى مديريت بحران مناطق و در نهايت 
سازمان پيشگيرى و مديريت بحران شهر تهران مى باشد. دامنه اين 
محالت،  اضطرارى  واكنش  داوطلب  گروه هاى  تشكيل  پروژه، 
محله  پنج  پايلوت،  مرحله  در  كه   است  تهران  شهر  محله  در370 
انتخابى درمناطق 4، 6، 8،10 و 17با همكارى مسئولين هماهنگى، 

2.  سايت اينترنتى سازمان پيشگيرى و مديريت بحران شهر تهران
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شوراياران، سازمان هاى مسئول آموزش، انتخاب و سپس فاز اول 
محالت  در  اضطرارى  واكنش  گروه هاى  تشكيل  غالب  در  پروژه 
اجرا  غربى  ابوذر  و   غربى  نارمك  يوسف آباد،  بريانك،  شميران نو، 
گرديد. در راستاى اجراى برنامه دوام در محله بريانك ، نقشه تخليه 
اضطرارى محله توسط مديريت بحران منطقه تهيه شده و در اختيار 
مردم قرار گرفت كه در آن، فضاهاى باز و سبز محله، ساختمان هاى 
نقاط  به عنوان  درمان  و  امداد  مراكز  و  مساجد  مدارس،  دولتى، 
شاخص محله پس از سوانح، در نظر گرفته شده و مسير هاى حركت 

و تخليه به سمت فضاهاى باز و سبز نيز  مشخص شده بود. 
بحران  مديريت  و  پيشگيرى  سازمان  اقدامات  مهمترين  از 
و  پارك ها  در  اضطرارى  اسكان  اردوگاه   16 برپايى  تهران،  شهر 
جمله  از  سازمان ها  از  بسيارى  مى باشد .  تهران  شهر  بوستان هاى 
جمعيت هالل احمر تهران و ستاد هاى 22  گانه مديريت بحران شهر 
تهران در برپايى اين سكونتگاه ها مشاركت دارند. درحال حاضر 25 
اردوگاه اسكان در شهر تهران داير است كه 16 نقطه آن، به عنوان 
پايگاه هاي  به عنوان  ديگر،  نقطه   9 و  اضطراري  اسكان  اردوگاه 
اسكان 25  ظرفيت  است.  شده  گرفته  نظر  در  عمليات  و  پشتيباني 
هم اكنون  و  مي باشد  نفر  يك ميليون و صدهزار  تهران،  شهر  اردوگاه 
قرار  اردوگاه ها   اين  در  نفر  هزار  ظرفيتسيصدوپنجاه  به  چادرهايي 
افرا،  سرخه حصار،  واليت ،  بوستان هاى  در  اردوگاه   16 اين  دارد. 
سبز  فضاى  جانبازان،  لويزان،  فتح،  خرگوش دره،  توسكا،  پليس، 
اطراف حرم مطهر امام خمينى(ره) و بخش ديگرى از پارك جنگلى 
چيتگر(مرحله دوم) و محوطه ورزشگاه آزادى مستقر مى شوند .١ در 
مانند  مردم،  نياز  مورد  شخصى  تجهيزات  بر  عالوه  اردوگاه ها  اين 
چادر، پتو، آب، وسايل گرمايشى و كپسول هاى اكسيژن انفرادى، 
شده  گرفته  نظر  در  راه اندازى،  براى  نيز  ديگرى  عمومى  تأسيسات 
و  بهداشتى  سرويس هاى  حمام،  به  مى توان  آنها  جمله  از  كه  است 

مخابرات اشاره كرد.
جمع بندى و ارزيابى برنامه هاى پيشنهادى دستگاه هاى مختلف 
روشن مى سازد كه برنامه هاى ارائه شده، فاقد نگرش سيستمى بوده 
وكل نگر نمى باشند. در غالب آنها از يك فرايند كالن، كه معرفى 
نشده است، بخش هايى انتخاب شده و به عنوان راه حل، شرح وظيفه 

1.  سايت اينترنتى سازمان پيشگيرى و مديريت بحران شهر تهران و خبرگزارى مهر

سازمان و غيره ارائه شده است. ضمن اينكه موضوع اسكان موقت 
و روش هاى تأمين آن پس از وقوع سوانح نيز، در بسيارى از اين 

طرح ها ديده نشده است. 
3. به سوى برنامه ريزى سكونتگاه موقت 

برنامه ريزى  تهران،  شهر  براى  شده  تهيه  برنامه هاى  مرور  از  پس 
محله  و   10 منطقه  تهران،  شهر  مقياس  سه  در  موقت  سكونتگاه 
بريانك صورت گرفت. در برنامه ريزى براى شهر تهران، فقط به بيان 
و  جامع  نگاه  به دليل  و  است  شده  بسنده  راهبرد ها  يا  كالن  اهداف 
سيستماتيك برنامه ريزى در مقياس شهر ، سياست هاى تدوين شده 
براى منطقه 10 و محله بريانك، در راستاى راهبرد هاى شهر تدوين 
گرديده است. اين راهبردها يا اهداف كلى، مقاصد ايده آلى هستند 
كه كليه عمليات را در جهت خود هدايت مى كنند. اهداف عملياتى 
(سياست ها)، به منظور راهبرى اقدامات در برنامه ريزى منطقه و محله 

تدوين گرديده اند. 
اهداف  تا 4) ،  (جداول 1  شده  ارائه  سوات  جداول  به  توجه  با 
كلى زير براى راهبرى برنامه اسكان موقت در شهر تهران پيشنهاد 

مى گردد:
نگرش سيستمى به برنامه ريزى سكونتگاه موقت در شهر تهران . 1

(يكپارچگى ، جامعيت و كل نگرى)
تاكيد بر رويكرد دارايى -مبنا در برنامه ريزى سكونتگاه موقت. 2
مكان يابى . 3 و  طرح  در  تهران  شهر  توسعه  راهبرد هاى  به   توجه 

سكونتگاه هاى موقت
بازسازى . 4 و  ساماندهى  در  كالبدى  خطرات  تخفيف  راهبرد هاى 

بافت هاى شهرى
تاكيد بر حفظ و پايدارى محيط طبيعى. 5
عدالت . 6 ارتقاى  بر  تاكيد  با  اجتماعى  توانمندى  افزايش  راهبرد 

اجتماعى در تأمين مسكن موقت
همچنين در راستاى هر يك از راهبردهاى فوق ، اهداف عملياتى 

يا سياست هاى منطقه 10 نيز به صورت زير پيشنهاد مى گردد:
راهبرد 1 : نگرش سيستمى به برنامه ريزى سكونتگاه موقت در • 

شهر تهران (يكپارچگى ، جامعيت و كل نگرى)
تهيه طرح جامع اسكان موقت شهر تهران و مناطق آن با تأمين . 1

بودجه و امكانات از طرف دولت و نهاد هاى  مسئول
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جدول1. سنجش حوزه مديريتى در مقياس شهر تهران و منطقه 10 ، منبع: نگارنده

نقاط قوت نقاط ضعف فرصت ها تهديدها هدف كلى شهر 
(راهبرد) هدف عملياتى منطقه ( سياست )

توجه روزافزون 
مديران و نهاد هاى 
اجرايى به مساله 

سوانح و خطرات آن 
براى شهر تهران 
و مشخص شدن 

اهميت  برنامه ريزى 
براى مراحل پيش 
از وقوع و پس از 
وقوع سانحه در 
كالن شهر ها

استقرار اردوگاه 
جمعى در چند نقطه 

از تهران

عدم وجود 
برنامه ريزى جامع 
و يكپارچه براى 
مراحل مختلف 

مواجهه با سوانح در 
شهر ها ى بزرگ

برنامه هاى تدوين 
شده توسط مديريت 
بحران و تجربه هاى 
اسكان موقت بنياد 
مسكن در عمل 

قابل استفاده براى 
اسكان موقت مردم 
در شهر تهران پس 

از وقوع سانحه 
نمى باشند .

عدم كارايى 
تشكيالت ادارى 

شهردارى و 
نهاد هاى اجرايى 
مسئول در شهر 
تهران در سوانح

وجود كارشناسان 
و متخصصان ، 
برنامه ريزان و 

مشاوران مناطق 
22 گانه ، در شهر 

تهران
پتانسيل ها و 

ظرفيت هاى مناطق 
مختلف تهران
توجه مديران 
و مسئوالن به 

برنامه ريزى براى 
بخش هاى سالم يا 
كمتر آسيب ديده 

شهر

مواجهه با زلزله و 
عدم وجود برنامه 

جامع و كار امد براى 
ساماندهى و اسكان 
موقت مردم شهر
بروز مشكالت 
اجتماعى در 

اردوگاه هاى  جمعى 
پس از سوانح

نگرش سيستمى 
به برنامه ريزى 
سكونتگاه موقت 
در شهر تهران 
(يكپارچگى ، 
جامعيت و 
كل نگرى)

دادن استقالل به 
مناطق 22 گانه 

شهر براى تعيين 
روش هاى اسكان 

موقت

1- تهيه طرح جامع اسكان موقت شهر تهران با تامين بودجه و 
امكانات از طرف دولت و نهاد هاى  مسئول

2- تهيه بانك اطالعاتى جامع به عنوان پيش نياز طرح جامع اسكان 
موقت و شرايط بحرانى احتمالى

3- شكل-گيرى گروه هاى تخصصى مطالعاتى و كارشناسى در 
زمينه اسكان موقت در راستاى طرح جامع تهران با حضور 

مشاوران مناطق و شهردارى ها
4- آمادگى كليه دستگاه هاى ادارى مسئول براى احياى سريع و 

اقدام به موقع و سازماندهى شده پس از وقوع سوانح
5- استقالل منطقه 10 در تعيين روش اسكان موقت و كاهش 

وابستگى منطقه  به دولت مركزى براى ساماندهى و بازتوانى پس 
از وقوع سوانح

تاكيد بر رويكرد 
دارايى -مبنا در 
برنامه ريزى 
سكونتگاه هاى 

موقت

تاكيد بر 
ساماندهى سريع 

شريان هاى  حياتى 
و زير ساخت هاى 
شهرى در راستاى 

تامين مسكن

1- توجه به سرمايه ها ، ظرفيت ها و پتانسيل هاى كالبدى و اجتماعى 
در تعيين روش اسكان موقت در شهر ، منطقه و محله

2- توجه به منابع ، امكانات و سرمايه هاى اقتصادى ( توان مالى و 
اشتغال ) و اجتماعى (دوستان و اقوام ) بازماندگان سوانح در تعيين 

روش اسكان
3- توجه به پويايى و انعطاف پذيرى فرآيند اسكان موقت در طول 

زمان به عنوان محصول دوره انتقال جهت نيل به اسكان دايم
4- شناسايى پتانسيل هاى مناطق كمتر آسيب ديده پس از وقوع 

سوانح
5- ساماندهى و احياى سريع مراكز اقتصادى و اشتغال ، نظام 

ادارى و آموزشى و زير ساخت هاى حياتى شهر

  جدول 2. سنجش حوزه كالبدى و محيط مصنوع در مقياس شهر تهران ، منبع: نگارنده
نقاط قوت نقاط ضعف فرصت ها تهديدها راهبردها سياست ها

استقرار سكونتگاه ، 
درون شهر و با 

دسترسى مناسب 
به عملكرد هاى مهم 
شهرى ،  مى تواند 
سرعت ساماندهى 
شهر و بازسازى 
مسكن را افزايش 

دهد
افزايش سياست هاى 

نوسازى انفرادى 
مسكن در بافت هاى 
متراكم و فرسوده 
مناطق جنوبى تهران

توسعه شهر ها 
در مجاورت 
سكونتگاه هاى 

موقت طى سال هاى 
بازسازى شهر
معموالً كالبد 

سكونتگاه موقت ، 
بعد از بازگشت 

مردم به خانه هاى 
خود ، در شهر باقى 

مى ماند
وجود بافت هاى 

متراكم، ريز   دانه ،  
قديمى و آسيب پذير 
در مناطق جنوبى  

تهران با تراكم باالى 
جمعيت

تخريب بافت هاى 
ارزشمند فرسوده 
هم با بروز سانحه 
و هم در اثر قوانين 
تجميع و نوسازى در 

حال حاضر
كمبود و توزيع 
نامناسب مراكز 
امدادى و درمانى

امكان استفاده مجدد 
از سكونتگاه هاى 

موقت براى 
عملكرد هايى نظير 

اجاره به مسافران و  
دانشجويان

رشد بى  ويه و 
كنترل نشده 

شهر در مجاورت 
سكونتگاه هاى موقت

آسيب رسانى و 
تخريب سايت هاى 

ملى و ميراثى 
در اثر استقرار 

سكونتگاه هاى موقت
تخريب شديد 

بافت هاى فرسوده و 
متراكم و باال رفتن 
تلفات انسانى در 
مناطق جنوبى تهران
انفجار تاسيسات 
خطر زا و تخريب 
شديد تاسيسات 
زيربنايى شهر

توجه به  راهبرد هاى 
توسعه شهر تهران 

در طرح و مكان يابى 
سكونتگاه هاى موقت

1- توجه به رابطه متقابل سكونتگاه موقت و توسعه شهر : 
مكان يابى و طراحى سكونتگاه هاى موقت بر اساس اهداف 

توسعه اى شهر تهران و كنترل رشد و توسعه شهر در مجاورت 
سكونتگاه هاى موقت 

2- پيوستگى طرح سكونتگاه موقت با شهر و سازمان فضايى آن 
در جهت استفاده از آن در مواقع غير بحرانى و اثر گذارى اين امر 

بر بازتوانى سريع جامعه پس از بحران 
3- توزيع متعادل و متناسب سكونتگاه هاى موقت در سطح شهر 

تهران 
4- حفاظت سايت هاى ملى و ميراثى و تاريخى در برابر سوانح و 

امكان سنجى استقرار سكونتگاه موقت در زمين هاى باز آنها   

راهبرد هاى تخفيف 
خطرات كالبدى 
در ساماندهى و 

بازسازى بافت هاى 
شهرى

1- افزايش اقدامات پيشگيرانه و كاهش خطر كالبدى توسط 
شهردارى ها در كليه مناطق تهران

2- بهبود و مقاوم سازى كالبدى مسكن و طراحى شهرى در جهت 
كاهش اثرات سوانح و ايجاد امكانات كالبدى براى ساماندهى و 

تامين سكونتگاه هاى موقت
3- لزوم به كار گيرى اصالحات در سياست گذارى برنامه هاى 

تجميع و نوسازى بافت فرسوده در مناطق آسيب پذير ، با هدف 
افزايش تمايل مردم به انجام آن

4- توجه ويژه به ايمن سازى بافت هاى ارزشمند تاريخى و ميراثى 
در شهر تهران 

5- توسعه و تجهيز كاربرى هاى امدادى ، درمانى و بهداشتى در 
راستاى آمادگى در شرايط اضطرار 

6- تامين حفاظت و امنيت تاسيسات زير بنايى شهرى و تاسيسات 
خطر زا
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جدول 3. سنجش حوزه محيط طبيعى در مقياس شهر تهران ، منبع: نگارنده

نقاط قوت نقاط ضعف فرصت ها تهديدها راهبردها سياست ها

بهبود روحى 
بازماندگان با 

نگهدارى از فضاهاى 
سبز و گياهان

مصرف بى رويه 
منابع و انرژى پس 
از وقوع سانحه

برنامه ريزى براى 
توسعه فضاى سبز 

تهران

تخريب منابع 
طبيعى و سبز شهر 

در اثر استقرار 
سكونتگاه هاى موقت

تاكيد بر حفظ و 
پايدارى محيط 

طبيعى

1- توجه به حفظ محيط زيست پس از وقوع سوانح و ايجاد تعادل 
بين محيط طبيعى و مصنوع و كاهش مصرف انرژى با  ايجاد 

قوانين و مقررات اجرايى در جهت كاهش تخريب منابع طبيعى 
مانند قطع درختان

2- توسعه فضاهاى باز و سبز چند منظوره در مناطق شهرى 
متراكم 

جدول 4. سنجش حوزه اجتماعى و اقتصادى در مقياس شهر تهران ، منبع: نگارنده

نقاط قوت نقاط ضعف فرصت ها تهديد ها راهبردها سياست ها

تاثير شبكه هاى 
اجتماعى و روابط 

همسايگى در 
بازتوانى روحى و 
اجتماعى مردم
تمركز زدايى 

جمعيتى از پايتخت 
توسط دولت

در حال حاضر نقش 
نهاد هاى اجتماعى و 
محلى و شورايارى 
محالت در شهر 
تهران  كم رنگ 

مى باشد
فعاليت هاى 

مشاركتى شهردارى 
تهران و مناطق آن 
با مردم بسيار كم 

مى باشد.

تمرين آمادگى 
در  برابر سانحه ، 

توان مردم و 
نهاد هاى شهر را 
در فعاليت هاى 

مشاركتى افزايش 
مى دهد.

عدم آگاهى و 
شناخت مردم در 
مورد سانحه و 

پتانسيل هاى محله ، 
منطقه و شهر ، 
مى تواند ميزان 

تلفات و خسارات را 
افزايش دهد.

راهبرد افزايش 
توانمندى اجتماعى 
با تاكيد بر ارتقاى 

عدالت اجتماعى در 
تامين مسكن موقت
تاثير مخرب عدم 
آگاهى مردم به 

دليل كمبود آموزش 
در زمينه سوانح

1- تقويت نهاد ها و شبكه هاى اجتماعى با افزايش مشاركت 
مردمى و فعاليت تشكل هاى اجتماعى در امور شهرى و تصميمات 

منطقه اى 
2- افزايش اعتماد مردم به توان و پاسخگويى شهردارى و  

نهادهاى دولتى در شرايط اضطرارى 
3- ارتقاء آموزش همگانى در راستاى فهم و شناخت كامل مردم 
از شرايط پس از سانحه و نياز هاى اساسى آنها براى ساماندهى 

شهر با ايجاد كارگروه هاى آموزشى و برگزارى مانور
4-ثبات اجتماعى و كنترل مهاجرت با بازگردانيدن مهاجران 
به مبدا مهاجرت در راستاى قانون تمركز زدايى از پايتخت با 

درنظرگرفتن قوانين جديد تشويقى و ارائه تسهيالت ، خدمات و 
اعتبارات مالى

تهيه بانك اطالعاتى جامع شهر و منطقه به عنوان پيش نياز طرح . 2
جامع اسكان موقت و شرايط بحرانى احتمالى

شكل گيرى گروه هاى تخصصى مطالعاتى و كارشناسى در زمينه . 3
اسكان موقت در راستاى طرح جامع تهران با حضور مشاوران 

مناطق و شهردارى ها
و . 4 سريع  احياى  براى  مسئول  ادارى  دستگاه هاى  كليه  آمادگى 

اقدام به موقع و سازماندهى شده پس از وقوع سوانح
كاهش . 5 و  موقت  اسكان  روش  تعيين  در   10 منطقه  استقالل 

بازتوانى  و  ساماندهى  براى  دولت مركزى  وابستگى منطقه  به 
پس از وقوع سوانح

برنامه ريزى •  در  دارايى -مبنا  رويكرد  بر  تاكيد  راهبرد2: 
سكونتگاه موقت

توجه به سرمايه ها ، ظرفيت ها و پتانسيل هاى كالبدى و اجتماعى . 1
در تعيين روش اسكان موقت در شهر ، منطقه و محله

و . 2 مالى  اقتصادى ( توان  سرمايه هاى  و  امكانات  منابع ،  به  توجه 
در  سوانح  بازماندگان  اقوام )  و  (دوستان  اجتماعى  و  اشتغال ) 

تعيين روش اسكان

توجه به پويايى و انعطاف پذيرى فرايند اسكان موقت در طول . 3
زمان به عنوان محصول دوره انتقال جهت نيل به اسكان  دائم

وقوع . 4 از  پس  آسيب ديده  كمتر  مناطق  پتانسيل هاى  شناسايى 
سوانح

ساماندهى و احياى سريع مراكز اقتصادى و اشتغال ، نظام ادارى . 5
و آموزشى و زير ساخت هاى حياتى شهر

راهبرد 3 : توجه به  برنامه ها و اهداف توسعه شهر تهران در طرح • 
و مكان يابى سكونتگاه هاى موقت

توجه به رابطه متقابل سكونتگاه موقت و توسعه شهر.راين امر . 1
موقت  سكونتگاه هاى  طراحى  و  مكان يابى  تا  مى شود  باعث 
بر اساس اهداف توسعه اى شهر و منطقه و كنترل رشد و توسعه 

آن در مجاورت سكونتگاه هاى موقت صورت گيرد.
پيوستگى طرح سكونتگاه موقت با منطقه و سازمان فضايى آن . 2

در جهت استفاده از آن در مواقع غير بحرانى و اثر گذارى اين 
امر بر بازتوانى سريع جامعه پس از بحران

توزيع متعادل و متناسب سكونتگاه هاى موقت در مناطق شهر . 3
تهران
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حفاظت سايت هاى ملى و ميراثى و تاريخى در برابر سوانح و . 4
امكان سنجى استقرار سكونتگاه موقت در زمين آنها 

راهبرد 4 : راهبرد هاى تخفيف خطرات كالبدى در ساماندهى و • 
بازسازى بافت هاى شهرى

توسط . 1 كالبدى  خطر  كاهش  و  پيشگيرانه  اقدامات  افزايش 
شهردارى ها در كليه مناطق تهران

بهبود و مقاوم سازى كالبدى مسكن و طراحى شهرى در جهت . 2
كاهش اثرات سوانح و ايجاد امكانات كالبدى براى ساماندهى 

و تأمين سكونتگاه موقت
لزوم به كار گيرى اصالحات در سياست گذارى برنامه هاى تجميع . 3

و نوسازى بافت فرسوده در مناطق آسيب پذير ، با هدف افزايش 
تمايل مردم به انجام آن

توجه ويژه به ايمن سازى بافت هاى ارزشمند تاريخى و ميراثى . 4
در شهر تهران

در . 5 بهداشتى  و  درمانى  امدادى ،  كاربرى هاى  تجهيز  و  توسعه 
راستاى آمادگى در شرايط اضطرار

تأمين حفاظت و امنيت تأسيسات زير بنايى شهرى و تأسيسات . 6
خطر زا

راهبرد 5 : تاكيد بر حفظ و پايدارى محيط طبيعى• 
توجه به حفظ محيط زيست پس از وقوع سوانح و ايجاد تعادل . 1

بين محيط طبيعى و مصنوع و كاهش مصرف انرژى با  ايجاد 
قوانين و مقررات اجرايى در جهت كاهش تخريب منابع طبيعى 

مانند قطع درختان
توسعه فضاهاى باز و سبز چند منظوره در مناطق شهرى متراكم. 2

راهبرد 6 : راهبرد افزايش توانمندى اجتماعى در تأمين مسكن • 
موقت

تقويت نهاد ها و شبكه هاى اجتماعى با افزايش مشاركت مردمى . 1
تصميمات  و  شهرى  امور  در  اجتماعى  تشكل هاى  فعاليت  و 

منطقه اى
افزايش اعتماد مردم به توان و پاسخگويى شهردارى و نهادهاى . 2

دولتى در شرايط اضطرارى
ارتقاى آموزش همگانى در راستاى فهم و شناخت كامل مردم . 3

از شرايط پس از سانحه و نياز هاى اساسى آنها براى ساماندهى 

شهر با ايجاد كارگروه هاى آموزشى و برگزارى مانور
به . 4 مهاجران  بازگرداندن  با  مهاجرت  كنترل  و  اجتماعى  ثبات 

با  پايتخت  از  تمركز زدايى  قانون  راستاى  در  مهاجرت  مبداء 
درنظرگرفتن قوانين جديد تشويقى و ارائه تسهيالت ، خدمات 

و اعتبارات مالى
اقدامات اجرايى منطقه 10 در راستاى برنامه راهبردى فوق به 

شرح زير پيشنهاد مى گردد:
محوريت . 1 با  سوانح  آمادگى  و  برنامه ريزى  جلسات  برگزارى 

مديريت بحران و ساماندهى و تأمين سكونتگاه موقت پس از 
مسئول  نهادهاى  نمايندگان  حضور  با  منطقه  در  احتمالى  زلزله 
پايگاه هاى  و  منطقه  بحران  مديريت  ستاد  شهردارى ،  مانند 
پشتيبانى آن ، مهندسين مشاور منطقه (شركت طرح و معمارى) 
براى  نهاد  هر  وظايف  تعيين  و  منطقه  محالت  شورايارى  و 

رسيدن به وضعيت مطلوب 
شورايارى ها . 2 و  شهردارى  توسط  نياز  مورد  مالى  منابع  تأمين 

براى برنامه هاى كاهش خطر سوانح پيش از سانحه و برنامه هاى 
ساماندهى پس از سوانح 

هسته هاى . 3 ارزشمند  بافت  در  كالبدى  ايمن سازى  برنامه هاى 
تاريخى محله بريانك – هفت چنار ( محله قلعه ، امام زاده معصوم 
اوليه  هسته  و  عبداله  ( امام زاده  جى  محله  و  هفت چنار )  موزه  و 

جى ) و حريم هاى ويژه اسكان موقت در مجاورت آنها
ساماندهى سريع امام زاده معصوم و امام زاده عبداله به عنوان دو . 4

از  پس  آسيب ديدگان  روحى  بازتوانى  جهت  در  مذهبى  كانون 
زلزله 

زلزله . 5 از  پس  منطقه  مهم  محور هاى  و  پهنه ها  سريع  ساماندهى 
تجارى  محور هاى  مانند  منطقه   سريع  بازتوانى  و  احياء  جهت 
رونق  جهت  در  خوش  و  كميل  خمينى ،  امام  آزادى ،  رودكى ، 
اقتصادى منطقه و كارگاه هاى صنعتى محور قزوين و آزادى در 

جهت احياى مشاغل منطقه  
تخريب ، تجميع و نوسازى قطعات ريز دانه فرسوده غير ارزشمند . 6

در محالت هاشمى ، بريانك و جى كه وجود اين بافت ها ، عالوه 
بر افزايش آسيب پذيرى كالبدى ، سبب شكل گيرى مناطق نا امن 

اجتماعى در محالت نيز، مى شوند.  
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ساماندهى شبكه معابر در جهت افزايش امداد و خدمات رسانى به . 7
محالت مانند تكميل امتداد محور يادگار امام و بلوار شهيدان ، 
و  كميل  محور  به  بريانك  ميدان  شمالى – جنوبى  محور  اتصال 
خيابان  به  بريانك  ميدان  شرقى – غربى  محور  و  قصرالدشت 

امام زاده عبداله  
خيابان . 8 بين  منطقه  شمالى  پهنه  در  سبز  و  باز  فضاى  افزايش 

تخليه  فضاهاى  ايجاد  جهت  در  كميل  خيابان  تا  دامپزشكى 
اضطرارى و اسكان موقت

و . 9 منطقه  كل  در  درمانى  و  بهداشتى  كاربرى  توسعه  و  افزايش 
همه محالت

و . 10 كميل  محور  در  مستقر  پمپ بنزين هاى  براى  حريم  ايجاد 
قزوين 

آزادى ، . 11 محورهاى  مجاورت  در  موقت  سكونتگاه  استقرار  عدم 
نواب و قزوين به دليل ارزش باالى زمين در اين مناطق

استفاده از جنوب منطقه براى استقرار سكونتگاه هاى موقت به دليل . 12
وسيع  سبز  فضاهاى  اغلب  استقرار  و  زمين  ارزش  بودن  پايين 
مجاورت  در  رضوان  پارك  مانند  آن ،  جنوبى  بخش  در  منطقه 
پارك  بريانك ،  ميدان  مجاورت  در  اعتماد  پارك  كميل ،  محور 

22 بهمن و فضاى سبز شهردارى در مجاورت محور قزوين 
كارون ، . 13 سلسبيل ،  محالت  در  زلزله  مانور  و  دوام  طرح  اجراى 

جى ، هاشمى ، زنجان و سليمانى و تكرار آن در محله بريانك –
 هفت چنار

مراكز . 14 در  زلزله  برابر  در  آمادگى  آموزشى  جلسات  برپايى 
محالت و مساجد مهم منطقه 

قالب . 15 در  سوانح  از  پس  اسكان  آموزشى  طرح هاى  برگزارى 
زنجان ،  مانند  منطقه  بزرگ  پارك هاى  در  يك روزه  اردو هاى 

رضوان ، اعتماد و 22 بهمن   
بر اساس كليه موارد فوق ، نقشه اقدامات اجرايى همانگونه كه 
قرار  محالت  برنامه ريزى  مالك  است،  شده  نشان داده   1 شكل  در 

خواهد گرفت . 
سياست ها و اقدامات اجرايى  اسكان موقت در منطقه 10 تهران 
با توجه به اهداف كالن شهر تهران و اهداف عملياتى منطقه ، كه در 
بخش پيشين ارائه گرديد ، سياست هاى كلى جهت تعيين روش هاى 

اسكان موقت بازماندگان زلزله احتمالى در منطقه 10 تهران به شرح 
زير پيشنهاد مى گردد:

سياست هاى اسكان موقت در منطقه: . 1
استفاده از دارايى هاى خانوار و محله • 
بازگرداندن مهاجران مستاجر به مبداء مهاجرت • 
تخصيص •  در  آن  محالت  و  منطقه  كالبدى  امكانات  از  استفاده 

زمين به سكونتگاه هاى موقت  
2.  امكانات استفاده از زمين هاى منطقه براى اسكان موقت:

استفاده از فضاهاى باز و سبز منطقه و محالت • 
و •  محالت  مراكز  در  دولتى  و  عمومى  ساختمان هاى  از  استفاده 

پهنه هاى مسكونى منطقه 
استفاده از ساختمان هاى آموزشى و مدارس در مراكز محالت • 
كه •  ناسازگار )  كاربرى  ( داراى  خصوصى  زمين هاى  از  استفاده 

امكان تملك توسط شهردارى را دارند   
3. موارد خاص : 

زياد •  تراكم  به دليل  نواب  پروژه  ساكنان  براى  موقت  اسكان 
شهر  مقياس  در  و  كالن  سطح  در  بايد  ساختمانى ،  و  جمعيتى 
تهران ، در قالب يك طرح جامع و ميان منطقه اى ( منطقه 10 و 

11 ) مورد بررسى و پژوهش قرار گيرد . 
مسأله •  و  مهر آباد  فرودگاه  هواپيماهاى  كم ارتفاع  پرواز  مسير 

آلودگى صوتى ناشى از آن در محالت مسكونى مناطق 10 و 
9 ، نيازمند برنامه ريزى جامع و يكپارچه در راستاى سياست هاى 

كشور مى باشد . 
شهر  در  موقت  سكونتگاه  برنامه ريزى  اصلى  راهبرد  بر اساس 
تهران و منطقه 10 كه بر رويكرد دارايى-مبنا، با توجه به دارايى هاى 
خانوار و محله تاكيد مى نمايد ، سياست گذارى براى تعيين روش هاى 

اسكان موقت، در دو گروه دسته بندى گرديده است :
انفرادى •  استقرار  اساس  بر  اسكان  سياست  اول ،  گروه  در 

خانواده ها با توجه به توان مالى و اعتبارى هر خانواده همراه با 
كمك ها و اعتبارات دولتى در نظر گرفته شده است. همچنين 
مى توان گفت كه اقدامات اجرايى اين گروه ، غير كالبدى بوده و 

نياز به تعيين مكان ندارد.
 در گروه دوم ، سياست اسكان بر اساس استقرار جمعى خانواده ها • 
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شكل1 : پالن عملياتى منطقه 10 ( اقدامات ساماندهى و تخفيف خطرات سوانح )(منبع: نگارنده)
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محله  ظرفيت هاى  و  پتانسيل ها  دارايى ها ،  بر اساس  محله،  در 
است.  شده  گرفته  نظر  در  دولتى  اعتبارات  و  كمك ها  با  همراه 
اقدامات اجرايى اين گروه ، كالبدى بوده و به همين منظور بايد 
آن  استقرار  و  تخليه  طرح  و  جمعى  سكونتگاه هاى  مكان يابى 

نيز،تهيه شود . 
و  مالى  توان  از  گرفتن  كمك  با  خانوار  انفرادى  اسكان  روش   .1

اعتبارى هر خانواده همراه با كمك ها و اعتبارات دولتى 
اقدامات اجرايى در رابطه با سياست فوق، بر /اساس اولويت بندى • 

از  عدم جابه جايى  يا   جابه جايى  به  توجه  با  سكونت  روش هاى 
محل زندگى خانواده ها شامل موارد زير است :

اقدام به خريد خانه يا آپارتمان در تهران و حومه • 
اقدام به اقامت موقت در امالك شخصى در شهر ها و روستا هاى • 

مجاور يا ساير استان ها تا بازسازى كامل مسكن 
باز گشتن مهاجران به شهر مبداء و كنار اقوام و بستگان خود • 

اقامت موقت كوتاه مدت در منزل اقوام در تهران يا ساير شهرها• 
درصورت نداشتن سرمايه مالى و توان اقتصادى مناسب ، اقدام • 

به اجاره خانه يا آپارتمان با كمك وام و اعتبارات دولتى ، در 
مناطق سالم تهران يا حومه يا ساير شهرستان هاى مجاور 

تعداد •  بودن  پايين  و  محله  در  حياط دار  خانه  داشتن  درصورت 
خانوار ساكن در آن ، سكونت در حياط خانه خودشان در چادر 

يا كانكس، هم زمان با بازسازى مسكن
محله •  باز  فضاى  و  پارك ها  در  خانواده ها  انفرادى  اسكان  عدم 

به داليل مشكالت امنيتى و حفاظتى و حريم خصوصى خانوار
بر اساس  محله  در  خانواده ها  گروهى  و  جمعى  اسكان  روش   .2
و  كمك ها  با  همراه  محله،  ظرفيت هاى  و  پتانسيل ها  دارايى ها ، 

اعتبارات دولتى 
بر اساس  بايد  فوق،  سياست  با  رابطه  در  اجرايى  اقدامات 
منطقه 10،  سياست گذارى  در  كه  اراضى  از  استفاده  اولويت بندى 
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مطرح گرديد ، صورت گيرد . در اين اولويت بندى، اراضى به ترتيب 
ساختمان هاى  شهردارى ،  تملك  تحت  سبز  و  باز  فضاهاى  از  بايد 
دولتى و ادارى عمومى محله ( ساختمان آموزش و پرورش ) ، استفاده 
(توقف گاه ،  شهردارى  توسط  شده  تملك  خصوصى  زمين هاى  از 
از  آخر  در  و  مسكونى )  بافت  در  صنعتى  كارگاه  و  تعميرگاه 
ساختمان هاى آموزشى و مدارس محله استفاده نمود . لذا اولويت بندى 

روش هاى اسكان گروهى و جمعى به شرح زير پيشنهاد مى شود:
محالت •  و  منطقه  سبز  و  باز  فضاهاى  در  گروهى  اسكان 

سازماندهى شده توسط مردم و همسايگان   
مراكز •  در  دولتى  و  عمومى  ساختمان هاى  در  گروهى  اسكان 

مسئوالن  سازماندهى  با  منطقه،  مسكونى  پهنه هاى  و  محالت 
محلى و منطقه اى  

با •  شهردارى  تملك  تحت  زمين هاى  در  گروهى  اسكان 
سازماندهى مسئوالن شهردارى منطقه 

اسكان گروهى در ساختمان هاى آموزشى و مدارس در محله با • 
سازماندهى مسئوالن منطقه و وزارت آموزش و پرورش 

اسكان گروهى در سايت كاربرى هاى ميراثى و تاريخى با حفظ • 
حريم آنها 

سايت،  از  استفاده  در  كه  است  اهميت  حايز  نكته  اين  ذكر 
حريم   به   بايد  خطر زا  تأسيسات  و  تاريخى  و  ميراثى  كاربرى هاى 

مربوطه توجه كرد . 
محله  در   10 منطقه  سياست هاى  راستاى  در  اجرايى  اقدامات 

بريانك
پيش از تعيين اقدامات ، جهت دست يابى به شناخت عميق و كامل 
شاخص هاى  تفصيل ،  به  زير  ماتريس  محله ،  ويژگى هاى  كليه  از 

اسكان موقت و مكان يابى آن را  بررسى مى نمايد. 
بر اساس جدول شماره 5 و در راستاى راهبرد هاى كاهش خطر ، 

مهمترين اقدامات اجرايى محله بريانك شامل موارد زير است:
طرح و اجراى ايمن سازى كالبدى در امام زاده معصوم و موزه . 1

هفت چنار
نياز به ساماندهى بافت مسكونى محله قلعه . 2
تعريض برخى معابر در بريانك ، مقتدايى ، پمپ بنزين و باباييان .  . 3
فرهنگى . 4 مركز  آموزش و پرورش ،  اداره  ساختمان  ايمن سازى 

سلمان فارسى ، مجموعه ورزشى شهداى جيحون و مجتمع هاى 
آموزشى ياس و شهيد ناظمى  

نا امن . 5 مناطق  در  فرسوده  ريز دانه  قطعات  نوسازى  و  تجميع 
اجتماعى در محله مقتدايى، بريانك و پمپ بنزين.

بريانك ، . 6 مقتدايى ،  گلستانى ،  محالت  در  درمانى  مراكز  ايجاد 
قلعه و پمپ بنزين

بريانك ، . 7 محور هاى  خدماتى  و  تجارى  واحد هاى  احياى 
حسام الدين ، گلستانى و خوش 

افزايش فضاى باز و سبز در محله17 و 18 و 24 ( سينا ، خوش ، . 8
باباييان و مقتدايى )

امكان تملك قطعات زير توسط شهردارى : . 9
كارگاه پارس چوب در مجاورت پارك رضوان در محله 18• 
تعميرگاه مداين در مجاورت خيابان نورى در محله 23• 
توليد كننده گل وگياه سعادت در لبه محله 26 • 

10. امكان استفاده از قطعات زير در مواقع بحرانى:
توقف گاه مجاور خيابان محبوب مجاز در محله 17• 
توقف گاه در مجاور محور كميل در انتهاى غربى محله 18• 
كه •  محله 24   در  معصوم  امام زاده  كنار  شهردارى  توقف گاه 

سايت مديريت بحران منطقه نيز، در آن مستقر شده است
11. تشكيل جلسات آموزشى در مساجد مهم محله مانند صادقيه، 
حضرت  پيغمبر،  مسجد  رضا،  امام  حسين،  امام  فاطمه الزهرا، 

على اكبر، صاحب الزمان، المهدى و امام زاده معصوم 
و  معتمدان  سرشناس ،  افراد  حضور  با  محلى  انجمن  تشكيل   .12
داودى،  كريمى،  محمدى،  آقايان  مانند  محله  ريش سفيدان 

ناصرى، انصارى فرد، مهدوى، رمضانى و سجودى
مورد  تشكل هاى  در  مشاركتى  مالى  توان  و  فعاليت  افزايش   .13
بين  قرض الحسنه  صندوق  ثامن،  تعاونى  مانند  مردم  اعتماد 

همسايگان و صندوق مهر
و  انصار الحسن  هئيت  در  مذهبى  دوره اى  برنامه هاى  افزايش   .14

حسينيه  نجم آبادى
15. افزايش برنامه هاى مشاركتى سراى محله در كنار پارك شهيد 

عرب
16. افزايش برنامه هاى آموزشى آشنايى با سوانح و اثرات آن در 
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ك – هفت چنار ، منبع : نگارنده 
ش حوزه مديريتى ، كالبدى ، محيط طبيعى و اجتماعى – اقتصادى در محله بريان

جدول 5 .  سنج
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پايگاه پشتيبانى مديريت بحران محله در كنار امام زاده معصوم
17. برگزارى مانور هاى دوره اى در پايگاه پشتيبانى مديريت بحران 

محله و سايت امام زاده معصوم و فضاى باز شهردارى  
روش هاى تامين سكونتگاه موقت در محله بريانك 

اسكان  روش هاى  با  رابطه  در  شده  تعيين  سياست گذارى  اساس  بر 
موقت در منطقه 10، و در راستاى راهبرد اصلى دارايى-مبنا، دو روش 
اسكان انفرادى مبتنى بر دارايى هاى خانوار و اسكان جمعى در محله 
مبتنى بر دارايى ها ، پتانسيل ها و ظرفيت هاى محله تعيين گرديدند. 
در اين ميان، مهمترين پرسش محقق اين است كه آيا مى توان براى 
روش هاى غير كالبدى فوق، اولويت بندى تعيين نموده و در محله به 
طبقه بندى روش هاى اسكان موقت دست يافت ؟ براى پاسخ به اين 
پرسش، با مرور ادبيات نظرى ، شاخص هاى مورد نظر، در زمينه انتخاب 
روش اسكان استخراج گرديد. سپس بر اساس داده هاى محله ، هريك 
از شاخص هاى مورد نظر در زير محالت، با توجه به جدول امتياز دهى 
9 گانه ارزش گذارى شده و ويژگى هاى هر پهنه، شناسايى گرديد. بر 
اساس پهنه بندى به دست آمده، براى هريك از روش هاى اسكان موقت، 
ارزش گذارى و وزن دهى صورت گرفت و در نهايت اولويت بندى اوليه اى 

براى تعيين روش در زير محالت بريانك آماده گرديد. 
الزم به ذكر است كه از ميان 10 روش تامين سكونتگاه موقت، 
روش هاى اسكان در سرپناه دست ساز و اسكان انفرادى در پارك 

گرديدند.  حذف  بزرگ،  شهرهاى  در  استفاده  عدم  دليل  به  محله 
يا  خريد  مانند  خانواده ها   مالى  توان  بر  مبتنى  روش هاى  همچنين 
اجاره خانه و آپارتمان در مناطق سالم شهر تهران و حومه آن، به دليل 
عدم دارا بودن اطالعات دقيق خانوار، قابل ارزيابى نيستند. بر اين 
كه  است  باقى مانده  اولويت بندى  و  ارزيابى  براى  روش   5 اساس 
سبز  فضاى  اقوام ،  خانه  خود،  ملك  زمين  در  موقت  اسكان  شامل 

محله، ساختمان هاى عمومى محله و اسكان در اردوگاه مى باشد . 
شاخص هاى موثر در انتخاب روش اسكان شامل نوع خانه ( خانه 
يا آپارتمان ) ، تعداد طبقات ، سرانه زمين و زيربنا ، تراكم ساختمانى 
و  بنا )  بودن  نوساز  و  ( قديمى  بنا  فرسودگى  و  طبقات )  و  ( توزيع 
و  ( توزيع  جمعيتى  تراكم  خانوار ،  بعد  مانند  اجتماعى  شاخص هاى 
تعداد ) ، امتياز فرهنگى ( اشتغال ، ميزان تحصيالت و بعد خانوار ) و 
ارزش زمين (به عنوان يكى از شاخص هاى مهم اقتصادى) است كه 
با توجه به ويژگى هاى زير محالت، به صورتى كه در جدول 6 نشان 

داده شده اند، ارزش گذارى شدند. 
جدول شماره 6، نشان دهنده اين است كه در محله شماره 17 (سينا 
و بخشى از خوش) ، غلبه آپارتمان نوساز تا 4 طبقه و تراكم باالى 
جمعيت و مسكن ديده مى شود . از نظر امتياز فرهنگى، اين محله نسبت 
به ساير محالت از امتياز باالترى برخوردار است. ارزش زمين هاى آن 
باالتر و فرسودگى بناهاى آن كمتر است . محله 18 (باباييان و بخشى 

جدول 6. ارزش گذارى زيرمحالت بريانك بر اساس شاخص هاى تحقيق ، منبع : نگارنده

ارزش گذارى زيرمحالت بريانك بر اساس شاخص هاى تحقيق
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2 ( سينا و خوش)17 2 2 4 4 5 2 21 2 4 5 11
2 ( باباييان و خوش)18 2 4 4 2 4 3 21 4 3 4 11

3 ( گلستانى)23 4 4 4 2 3 4 24 4 1 3 8
4 ( مقتدايى )24 3 2 2 2 2 4 19 2 1 2 5
5 ( بريانك )25 3 4 4 2 2 4 24 2 3 2 7

5 ( قلعه و پمپ بنزين ) 26 4 4 2 2 2 5 24 4 1 2 7
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ديگر خوش) نيز، مانند محله 17 گرايشات رو به افزايش در نوسازى 
مسكن داشته و از نظر بعد خانوار و تراكم جمعيت و مسكن مانند 
محله سينا مى باشد . اين دو محله به دليل  مجاورت با محور كميل، 
از نظر مردم ، محله مطلوبى براى زندگى و كار، مى باشند. از طرف 
ديگر ، محالت 25 (بريانك) و 26 (قلعه و پمپ بنزين) داراى هسته 
قديمى محله با خانه هاى تا دوطبقه مى باشند كه خانواده هاى قديمى اين 
محله ها، در مقايسه با خانواده هاى جوان محالت 17 و 18 داراى بعد 
بيشترى بوده و  ارزش زمين و امتياز فرهنگى خانواده ها نيز، در اين دو 

محله بسيار پايين است  همچنين اين دو محله با وجود تراكم جمعيتى و 
مسكونى كمتر ، به دليل وجود بافت فرسوده، بسيار آسيب پذير هستند.  
برخى از شاخص هاى فوق در انتخاب روش اسكان داراى مفهوم 
عميقى هستند. به عنوان مثال ، مفهوم رابطه ميان شاخص بعد خانوار 
با انتخاب روش اسكان، به اين معنى است كه هر چه تعداد نفرات 
خانواده كمتر باشد، تمايل به اسكان در ملك شخصى يا خانه اقوام 
خانواده  گرايش  باشد  بيشتر  نفرات  تعداد  هرچه  و  مى شود  بيشتر 
به استفاده از امكانات دولتى و اسكان در فضاهاى جمعى افزايش 

 كاربري زمينويژگي هاي محله كد محله
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235552527سكونت انفرادي در چادرو كانكس در زمين خانه خود
213322215سكونت در منزل اقوام و خويشاوندان  در تهران يا حومه

233355223سكونت جمعي با ساير همسايگان در پارك  محله
433255224سكونت در ساختمان عمومي دولتي محله و منطقه

431125218سكونت در اردوگاههاي دولتي در ساير مناطق تهران
235552527سكونت انفرادي در چادرو كانكس در زمين خانه خود

213322215سكونت در منزل اقوام و خويشاوندان  در تهران يا حومه
233355223سكونت جمعي با ساير همسايگان در پارك  محله
433255224سكونت در ساختمان عمومي دولتي محله و منطقه

431125218سكونت در اردوگاههاي دولتي در ساير مناطق تهران
333333523سكونت انفرادي در چادرو كانكس در زمين خانه خود

112222212سكونت در منزل اقوام و خويشاوندان  در تهران يا حومه
333333523سكونت جمعي با ساير همسايگان در پارك  محله
433333524سكونت در ساختمان عمومي دولتي محله و منطقه

333442221سكونت در اردوگاههاي دولتي در ساير مناطق تهران
333333523سكونت انفرادي در چادرو كانكس در زمين خانه خود

112222212سكونت در منزل اقوام و خويشاوندان  در تهران يا حومه
333333523سكونت جمعي با ساير همسايگان در پارك  محله
433333524سكونت در ساختمان عمومي دولتي محله و منطقه

333442221سكونت در اردوگاههاي دولتي در ساير مناطق تهران
541115522سكونت انفرادي در چادرو كانكس در زمين خانه خود

112122211سكونت در منزل اقوام و خويشاوندان  در تهران يا حومه
333325524سكونت جمعي با ساير همسايگان در پارك  محله
324543526سكونت در ساختمان عمومي دولتي محله و منطقه

225542222سكونت در اردوگاههاي دولتي در ساير مناطق تهران
541115522سكونت انفرادي در چادرو كانكس در زمين خانه خود

112122211سكونت در منزل اقوام و خويشاوندان  در تهران يا حومه
333325524سكونت جمعي با ساير همسايگان در پارك  محله
324543526سكونت در ساختمان عمومي دولتي محله و منطقه

225542222سكونت در اردوگاههاي دولتي در ساير مناطق تهران

26

24
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23

ارزش گذاري روش هاي اسكان موقت در زير محالت بريانك بر اساس شاخص هاي تحقيق

17

18

غلبه آپارتمان نوساز تا 4 طبقه ، 
مالكيت متوسط ، امتياز فرهنگي باال 
، بعد خانوار پايين ، ارزش زمين باال، 

تراكم باال

غلبه خانه فرسوده تا 2طبقه ، 
مالكيت باال، امتياز فرهنگي پايين ، 
بعد خانوار باال، ارزش زمين كم ، 

تراكم پايين

غلبه خانه فرسوده تا 2طبقه ، 
مالكيت باال، امتياز فرهنگي پايين ، 
بعد خانوار باال، ارزش زمين كم ، 

تراكم متوسط

خانه و آپارتمان تا 3 طبقه ، مالكيت 
متوسط ، امتياز فرهنگي متوسط ، بعد 

خانوار متوسط، ارزش زمين كم، 
تراكم متوسط

رشد آپارتمان سازي نوساز تا 4 طبقه، 
مالكيت متوسط ، امتياز فرهنگي 

متوسط ، بعد خانوار متوسط، ارزش 
زمين كم، تراكم متوسط

رشد آپارتمان سازي نوساز تا 4 طبقه 
، مالكيت متوسط ، امتياز فرهنگي 
باال ، بعد خانوار پايين ، ارزش زمين 

باال، تراكم باال

جدول 7.  ارزش گذارى روش هاى اسكان در زيرمحالت بريانك بر اساس شاخص هاى تحقيق ، منبع : نگارنده
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مى يابد. لذا ، شاخص هاى فوق، در رابطه با روش هاى اسكان، مورد 
اگر  كه  معنى  اين  به  گرديند .  ارزش گذارى  و  گرفته  قرار  بررسى 
در محله 17 بعد خانوار پايين تر است ، گرايش به اسكان در ملك 
شخصى بيشتر و اگر در محله 25 بعد خانوار باالتر است، گرايش 
است .  بيشتر  دولتى  اردوگاه  و  عمومى  ساختمان هاى  در  اسكان  به 
باالتربودن  بر اساس  و   5 تا   1 مبناى  بر  زير  ارزش گذارى  جدول 

گرايشات اسكان موقت در هر پهنه تعيين شده است .  
با توجه به جدول 7 ، اولويت روش هاى اسكان در هر زير محله 

به صورت زير مى باشد: 
محله 17 و 18 (سينا ، خوش و باباييان)• 

سكونت انفرادى در چادر و كانكس در زمين خانه خود. 1
سكونت در ساختمان عمومى دولتى محله و منطقه. 2
سكونت جمعى با ساير هم سايگان در پارك  محله. 3

محله 23 و 24 (گلستانى و مقتدايى)• 
سكونت در ساختمان عمومى دولتى محله و منطقه. 1

سكونت انفرادى در چادر و كانكس در زمين خانه خود. 2
سكونت جمعى با ساير همسايگان در پارك  محله. 3

محله 25  و 26 (بريانك ، قلعه و پمپ بنزين)• 
سكونت در ساختمان عمومى دولتى محله و منطقه. 1
سكونت جمعى با ساير همسايگان در پارك  محله. 2
و . 3 خود  خانه  زمين  در  كانكس  و  چادر  در  انفرادى  سكونت 

سكونت در اردوگاه دولتى در ساير مناطق تهران 
روش هاى  بر  عالوه  بريانك ،  محله  كل  در  كه  مى رسد  به نظر 
مبتنى بر دارايى هاى خانوار ، سه روش اسكان در زمين خانه شخصى ، 
سكونت در ساختمان هاى دولتى و عمومى محله و سكونت جمعى با 
همسايگان در پارك هاى محله با توجه به ويژگى هاى آن، مناسب 
فضاى  و  پارك  به  بيشترى   گرايش  محله،  جنوب  در  ليكن  باشد، 
و  دولتى  ساختمان هاى  به  بيشترى  گرايش  محله،  شمال  در  و  سبز 

عمومى ديده مى شود .  

شكل 2. پالن عملياتى پهنه بندى روش هاى اسكان در محله بريانك - هف  چنار(منبع: نگارنده)
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نتيجه گيرى 
رفاه  تأمين  به دنبال  پويا  فرايند  يك  شكل  به  شهرى  برنامه ريزى 
احتمال  به  توجه  با  بهتراست.  محيطى  ايجاد  طريق  از  شهرنشينان، 
سانحه،  وقوع  از  پيش  برنامه ريزى  بزرگ،  شهر هاى  در  سوانح  رخداد 
احتمالى  خسارات  و  خطرات  كاهش  در  به سزايى  تاثير  مى  تواند 
آينده داشته باشد. هدف از اين پژوهش، دستيابى به يك برنامه ريزى 
جامع و پويا جهت آمادگى در برابر سوانح و تأمين نيازهاى حياتى 
بازماندگان بوده است، به نحوى كه عالوه بر تأمين نيازهاى حياتى 
كمك  پيشين  شرايط  به  جامعه  بازگشت  به  سانحه،  وقوع  از  پس 

كرده و از بروز بحران هاى اجتماعى ثانويه نيز، جلوگيرى نمايد.
زمينه  در  پژوهش  كه  گرديد  روشن  نظرى،  ادبيات  مرور  با   
اسكان پس از سانحه، در ايران، بسيار نوپا بوده و چندى است كه 
از طرف دانشگاهيان مورد توجه قرار گرفته است. در ادامه، ضمن 
ويژگى هاى  درهم تنيدگى  به دليل  برنامه ريزى،  روش هاى  بررسى 
اجتماعى،  رويكرد هاى  به  اجتماعى،  ويژگى هاى  با  شهر  كالبدى 
رويكردهاى  مهمترين  از  يكى  به عنوان  دارايى-مبنا  رويكرد  نظير 
بر  كه  رويكرد  اين  گرديد.  توجه  جامعه محور  برنامه هاى  در  اخير 
ظرفيت ها  مى كند،  تكيه  وجامع نگرى  فرايندگرايى  ظرفيت سازي، 
سرمايه هاى  و  اجتماعي  سرمايه هاى  محلي،  اجتماع  دارايي هاي  يا 
بر  كه  هستند  عواملى  شاخص ها،  اين  مي شود.  شامل  را  كالبدي 
سوى  از  گذارند.  تاثير  بسيار  سوانح،  وقوع  از  پس  محله  بازتوانى 
عوامل  و  معيارها  مهمترين  از  برخى  نظرى،  ادبيات  بررسى  ديگر ، 
برنامه ريزى سكونتگاه هايموقت را مشخص نمود كه در بخش نهايى 

تحقيق از آنها استفاده شده است. 
در ادامه، ضمن معرفى محدوده مورد مطالعه، به بيان برنامه هاى 
شهر و منطقه در زمينه سوانح و سكونتگاه هاى موقت پرداخته شد. 
در اين راستا، جمع بندى ارزيابى برنامه هاى پيشنهادى دستگاه هاى 
نگرش  فاقد  شده،  ارائه  برنامه هاى  كه  مى سازد  روشن  مختلف، 
يك  از  آنها  اغلب  در  كه  زيرا  نمى باشند  وكل نگر  بوده  سيستمى 
شرح  و  راه حل  به عنوان  و  شده  انتخاب  بخش هايى  كالن،  فرايند 
وظيفه سازمان ارائه شده است. ضمن اينكه موضوع اسكان موقت و 
روش هاى تامين آن، پس از وقوع سوانح، در بسيارى از اين طرح ها 
ديده نشده است، يعنى به عبارت ديگر نگاه مسؤالن كشور، عمدتًا، 

نگاه مقابله و نه نگاه تامين سكونتگاه موقت بوده است. 
توجه  و  ريزى  برنامه  روش هاى  بررسى  ضمن  حاضر  تحقيق 
ظرفيت  بر  كه  مبنا  دارايى  رويكرد  نظير  اجتماعى  رويكردهاى  به 
سازى، فرآيند گرايى و جامع نگرى تكيه مى كند، با شناسايى برخى 
از مهمترين معيار ها و عوامل برنامه ريزى سكونتگاه موقت آغاز 
شد و ضمن معرفى محدوده مورد مطالعه، با بيان برنامه هاى شهر و 

منطقه در زمينه سوانح و سكونتگاه هاى موقت ادامه يافت.
كمك  به  موقت،  اسكان  برنامه  در  كالن  راهبردهاى  تدوين 
صورت   10 منطقه  در  تهران  شهر  داخلى  و  خارجى  عوامل  تحليل 
محيط  مديريتى،  حوزه هاى  در  سوات  جداول  ارايه  با  و  گرفت 
كالبدى و مصنوع، محيط طبيعى و محيط اجتماعى به بيان راهبرد ها ، 
سياست ها و اقدامات پيشنهادى در راستاى تأمين سكونتگاه موقت 
اجرايى  اقدامات  اساس  بر  انتها  در  شد.  پرداخته  منطقه  و  شهر  در 
منطقه، پالن عملياتى منطقه 10 شكل گرفت.  مهمترين راهبردهاى 
شامل  سانحه،  از  پس  موقت  سكونتگاه هاى  زمينه  در  تهران  شهر 
بيست و دو گانه  مناطق  به  استقالل  دادن  جامع،  و  سيستمى  نگرش 
خطرات  تخفيف  راهبرد هاى  دارايى- مبنا،  رويكرد  بر  تاكيد  شهر، 
كالبدى و راهبرد افزايش توانمندى اجتماعى مى باشد. بر اين اساس، 
اولويت بندى سياست هاى اسكان موقت در تهران و منطقه 10 شامل 
استفاده از دارايى هاى خانوار و محله، بازگرداندن مهاجران مستأجر 
به مبداء مهاجرت و استفاده از امكانات كالبدى منطقه و محالت آن 

در تخصيص زمين به سكونتگاه موقت مى باشد. 
تحليل محيط داخلى و خارجى مشابه با بخش قبل و در راستاى 
راهبرد هاى كالن تعيين شده براى شهر و منطقه، در محله بريانك 
زمينه  در  عملياتى  اقدامات  و  سياست ها  جداول  و  گرديد  انجام 
ساماندهى محله و اسكان موقت، پس از وقوع سناريوى پيشنهادى، 
به  توجه  با  محله،  موقت  اسكان  روش هاى  تعيين  براى  شد.  ارايه 
مى توان  آنها،  ارزش گذارى  و  روش  انتخاب  در  موثر  شاخص هاى 
اولويت روش هاى اسكان موقت در پهنه هاى مختلف و زير محالت 
بريانك را به دست آورد. بر اين اساس، عالوه بر روش هاى مبتنى 
شخصى،  خانه  زمين  در  اسكان  روش  سه  خانواده ها،  دارايى هاى  بر 
سكونت در ساختمان هاى دولتى و عمومى محله و سكونت جمعى با 
همسايگان در پارك هاى محله به ترتيب براى محله بريانك انتخاب 
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گرديد كه در جنوب محله گرايش بيشترى  به پارك و فضاى سبز 
و در شمال محله گرايش بيشترى به ساختمان هاى دولتى و عمومى 

ديده شد. 
در طول انجام مطالعات ، همواره مشكالت و موانعى در مسير 
تحقيق وجود داشته است  نخست آنكه در جمع آورى پژوهش هاى 
مرتبط با ايران و جهان، به نمونه اى كه مشابه و منطبق با موضوع 
شهر  كالن  در  موقت  اسكان  براى  ريزى  برنامه  يعنى  مطالعه  مورد 
ها پيش از وقوع سوانح باشد و نتايج آن در عمل و پس از اسكان 
ذكر شود، برخورد نشد.  دومين مساله، كمبود كارشناس، محقق و 
صاحب نظر در زمينه برنامه ريزى سكونتگاه موقت بوده است. سومين 
مشكل پيش روى اين تحقيق آن است كه تجارب پيشين سازمان ها 
و نهاد هاى درگير سوانح و بازسازى عمدتًا در مناطق روستايى بوده 
و به نظر مى رسد كارايى الزم را براى كالن شهرى مانند تهران نداشته 
چهارمين  داد.  تعميم  تهران  به   را  تجارب  آن  نمى توان  لذا   ، باشند 
مانع در راه انجام اين تحقيق، عدم وجود سند جامع و راهبردى ملى 
آن  از  پس  اسكان  و  سوانح  برابر  در  كشور  سياست گذارى  براى 
روى  پيش  چالش  مهمترين  كه  گفت  مى توان  درنهايت   مى باشد. 
به  و  است  بوده  آن  بودن  ميان بخشى  و  جديد  موضوع  تحقيق،  اين 
كه  است  پژوهش هايى  اولين  از  يكى  تحقيق ،  اين  كه  مى رسد  نظر 
شهرى  برنامه ريزى  و  سوانح  از  پس  بازسازى  تخصصى  رشته  دو 
برنامه ريزى  رشته  در  كه  زيرا  مى دهد،  پيوند  هم  به  را  منطقه اى  و 
شهرى و منطقه اى، شاخص هاى سكونتگاه موقت و بازسازى شهر ها 
ديده نشده است و در گرايش مديريت بازسازى و سكونتگاه موقت 
نيز برخى از روش هاى برنامه ريزى شهرى و منطقه اى كاربرد ندارد. 
لذا رسيدن به يك اتفاق نظر در روش برنامه ريزى سوانح كه بتواند 
بوده  رو  پيش  مساله  مهمترين  باشد،  رشته  دو  هر  نياز  پاسخگوى 

است. 
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