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مقدمه 
جمعیتشهریجهانبهطورچشمگیریدرحالافزایشاست(بانکجهانی،)6670وتاسال6656دوسومجمعیتجهان
درسکونتگاههایشهریزندگیخواهندکرد .اینتراکمشدیدجمعیتدرنواحیشهری،شهرهارادرمعرضخطرفجایع

)وشهرهاوساکنانآنهاباضررهایانسانیواقتصادیناشیازبالیای

طبیعیقراردادهاست(دانانوهمکاران،:66757
یطساختهشدهرانشان

شدهدرسراسرجهانآسیبپذیریمح

طبیعیمواجهاند (دودمن و همکاران ،:6671 .)1فجایعثبت

تابآوری شهرها و مناطق در برابر
میدهد (کری و همکاران ، :6671 .)719در سال های اخیر با افزایش بحرانها ، 

یژهای قرار گرفته است .اگرچه برخی پیامدهای مربوط به مخاطرات
مخاطرات طبیعی و انسانی مورد توجه و 
ینمودن جوامع
تابآور 
بینیناپذیرند (گندرسون ، .)6676بنابراین ، 
یش 
بینیشدنیاند ،بسیاری از پیامدها ناشناخته و پ 
یش 
پ 
تابآوری را مفهوم
میتوان  
برونرفت از بحران دارای اهمیت است (روسی ، :6663 .)7 
بهعنوان راهکاری برای  
شهری  
مواجهه با اختالالت ،غافلگیری ،و تغییرات معرفی کرد .دو نوع استراتژی برای مواجهه با سوانح وجود دارد :استراتژی
تابآوری؛اولیبرایروبهروشدنبامشکالتودومیبرایمقابلهبامشکالتناشناختهاست(توکلی
یشبینیواستراتژی 
پ 
هباناشناختههاوعدمقطعیتهابهکار

تابآوریمفهومجدیدیاستکهبیشتردرمواجه
وهمکاران،:7930.)11مفهوم 
تابآوریمعیاریاستازتواناییسیستمبرایجذبتغییرات،
میشود(فرزادبهتاشوهمکاران،:7936.)99بنابراین، 
برده 
).شهرتابآورشهریاستکهآمادگیالزم

درحالیکههنوزشرایطقبلیراحفظکردهاست(بسطامنیاوهمکاران،6670

کهعملکردها،ساختارها،وهویتآنحفظشودونیزقابلیت


نحوی
برایکششوبازیابیازهرنوعشوکراداشتهباشد؛ 
به
تابآوری در
انطباق و توسعه در مواجهه با تغییر مداوم را داشته باشد (احمدی و همکاران ، :7931 .)53بهمنظور ایجاد  
بخشهای مختلف راهکارهایجدیدیرافراگیرند ،بامشکالتانطباق
سیستمهای شهری ،شهرها باید بتوانند در سطوح و  
برنامهریزان و سایر متخصصانبا
سالهای اخیر ، 
بتوانندبرآنها غلبهکنند (اسپانسوواترهوت ،:6671.)7در  

یابند ،و 
امنترند (کوافیوفوزی،
مکانهای  
فزایندهای در تالش برای ایجاد  

بهطور
تابآوری شهری 
استفادهازمفاهیم و اصول  
بیشتریمواجههاند.افرادساکندرایننواحیمیتوانندمتولدیا

:6671.)710افرادساکندرنواحیفقیرنشینباخطرهای 
درهها،
کهبهایننواحیآمدهاند.بسیاریازساکنانفقیرشهریدربدترینزمینهااز نظر کیفیتنظیرلبة  

مهاجرانیباشند 
نواحی در معرض سیل ،یا در دامنهها زندگی میکنند (سندرسون ، :6666 .)93به همین دلیل ،نحوة مقابله و میزان
پذیریسکونتگاههایغیررسمیدربرابرمخاطراتمحیطی یکیازمهمترینچالشهایشهریباتوجهبهنبود

انعطاف
وافتعملکرداینسکونتگاههاازنظرکالبدی،اجتماعی،اقتصادی ،ونهادیاست.دراین

زیرساختهایمناسبشهری

آوریراتجویزکردهاندوتقویتتوانایی


پذیریبهتاب

راستاامروزهرویکردهایجدیدمدیریتبحرانگذرازمفاهیمآسیب
کردهاند(اسدیعزیزآبادیوهمکاران،:7931
مردمدرمقابلهباخطرهایناشیازوقوعسوانحطبیعیومصنوعیرامعرفی 
خیزجهانبهشمارمیآیدوهموارهبراثرسوانحیچونسیل،زلزله،خشکسالی،و


).کشورمایکیازدهکشورسانحه
776
حاتمینژاد
طوفانخساراتجانیومالیقابلتوجهیبهکشورتحمیلشدهوشهرهاوروستاهایایرانبسیارآسیبپذیرند( 
و همکاران ، :7930 .)91سکونتگاههای غیررسمی بهعنوان یکی از آسیبپذیرترین سکونتگاههای شهری موضوعی
خاکسفیددر
یژهایدارد(محمدی وهمکاران،:7935.)10محلة  
شناختهشدهدرجهاناستوپرداختنبهآنضرورتو 

بهعنوانیکیازمناطقاسکانغیررسمی(وزارتراهوشهرسازی،)7935بانداشتناستانداردهای
منطقة9شهرداریتهران 
آتشسوزیوهمچنین
زندگیشهریایمندربرابرحوادثیمانندزلزله،سیل(باتوجهبهقرارگیریدرحریمرودخانه)و 
مشکالتیهمچونفرسودگیعمومیبافتقدیم،کمبودفضایبازوسبز،نارساییدسترسیونبودزیرساختمناسبدارای
مطرحشدهالزماستمطالعهشودکه
یبپذیریباالدربرابرمخاطراتمحیطیاست.باتوجهبهمسائل 
تابآوریپایینباآس 


اجتماعیواقتصادیدرسکونتگاههایغیررسمی… 

بندیمؤلفههایتابآوری


شناساییوطبقه
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تابآوریابعادمختلفاینمحلهدرمقابلمخاطراتوسوانحدرچه
تابآوریدارایچهابعادیاست؟ میزانتأثیرگذاری 

سطحیقرارداردوچگونهاست؟ 

پیشینةپژوهش
پیرامونشهروتابآوریآندرداخلوخارجازکشورتحقیقاتیانجامگرفتهاست. 

تابآوری را در
کالنشهر تبریز» 
تابآوری در 
مؤلفههای 
مقالهای با نام «ارزیابی 
فرزادبهتاشوهمکاران ( )7936در 
کردهاند.نتایج پژوهش گویای آن
ابعادزیرساختی ،ساختاری -کالبدی ،اجتماعی -فرهنگی ،اقتصادی ،و مدیریتی ارزیابی  
مهمترین عوامل مؤثر در افزایش
تابآوری است و بُعداجتماعی -فرهنگی 
کالنشهرتبریز دارای سطح پایینی از 
است که 
تابآوری این کالنشهر است .

سنجشوارزیابیمیزانتابآوریکالبدیاجتماعهایشهریدربرابر

رضاییوهمکاران ()7939درپژوهشیبه
محلةقیطریهوقلعهمرغیبه ترتیباز

اند.نتایجاینپژوهشنشانمیدهدکه


پرداخته
زلزلهدرمحلههایشهرتهران 

رتبههای دوم و سوم از نظر
نظر تابآوری کالبدی در بهترین و بدترین وضعیت و محلههای ستارخان و نارمک در  
تابآوریکالبدیقراردارند. 

محلههایشهری
تابآوری 
همچنین ،ضرغامیوهمکاران()7935درپژوهشیباموضوعسنجشوارزیابیمیزان 
یبپذیریباالییدربُعدکالبدی
دربرابرزلزلهبخشمرکزیشهرزنجاندریافتندکهبخشمرکزیشهرزنجانباآس 
درصددرسطحآسیبپذیریخیلیزیاد

درصدبناهادرسطحآسیبپذیریزیادو76

مواجههاست.بهطوریکهحدود03

قرارگرفتهاند .

نقدی و رحیمی در پژوهشی ( )7930با موضوع سنجش و ارزیابی میزان تابآوری در محالت شهری و بررسی
هایمدیریت-


عدکالبدیداردوشاخص
اینمحلهآسیبپذیریباالییدربُ

عواملمؤثربرآنبهایننتیجهرسیدندکه 
ومحیطیبهترتیببیشترینتأثیررابرتابآوریاینمحلهدارند.

نهادی،اجتماعی،اقتصادی،
حکیمی و همکاران ( )7930در پژوهشی به تحلیل تابآوری فردی ساکنان سکونتگاههای غیررسمی در برابر
دهدکهازبینشاخصهایاقتصادیموردبررسی


اند.نتایجاینتحقیقنشانمی

شهرارومیهپرداخته
مخاطرات محیطی
شاخص اشتغال با مؤلفههای خوداتکایی و احساس منحصربهفردبودن به ترتیب با  sig 6/666و  ،sig 6/666شاخص
هایخودکارآمدیواعتمادبهنفسبهترتیببا sig 6/666و ،sig 6/666شاخصمالکیتمسکنبامؤلفة

درآمدبامؤلفه
تفاوتمعنیداریرا

وشاخصمالکیتخودروبامؤلفةاحساساجتماعیبودنباsig 6/667

عواطفمثبتبا،sig 6/666
نشان میدهند .همچنین ،از بین شاخصهای اجتماعی -جمعیتی مورد بررسی فقط شاخص تحصیالت با مؤلفههای
خوداتکاییواعتمادبهترتیببا sig 6/666و sig 6/667تفاوتمعناداریرانشانداد.
زمینلرزه را مطرح نموده و بر نقش فضاهای
تابآوری شهرها ونقش فضاهای باز در تابآوری در برابر 
آلنو بریانت( )6676
کردهاند .کارتر و همکاران ( )6676مطالعهای با عنوان
تابآور تأکید 
باز و برنامهریزی شهری و برنامه بازتوانی در بازسازی 
شاخصهای

آنها تدوین وطراحی
تابآوری در برابر بالیای طبیعی» انجام دادند که هدف اصلی 
«طراحی معیارها و شاخصهای 
تابآوری جوامع بوده است .آنها شاخصهای منتخب را در ابعاد
تابآوری مخاطرات برای آزمودن یا تعیین معیار شرایط 

اجتماعی ،اقتصادی ،نهادی ،زیرساختی ،و سرمایة جامعه بررسی کردند.همچنین ،ورچوچوهمکاران( )6676درپژوهشیبا
هایچندمنظورهجهتسنجشتابآوریدربرابرزلزلهدرمناطقشهریبرشاخصهایبرنامهریزیو


موضوعارزیابیشاخص
کاربریزمین،ساختوسازتابآور،پیوستگی،نفوذپذیریوکارکردها،منابعوانسجاماجتماعیتأکیدداشتند.
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مبانینظری 
سکونتگاههای غیررسمی مصوب

وساماندهی

سکونتگاههای غیررسمی 7(مطابق تعریف سند ملی توانمندسازی

مقولة
ومحلههای فرودستشهری( 6بر اساس تعریف و نماگرهای برنامة توسعة هزاره و سند ملی

هیئت وزیران  7916/77/60
بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری مصوب )7939/0/70چالشیاست
راهبردی احیا،بهسازی ،نوسازی ،و توانمندسازی 
توسعهیابندهبا درجات مختلف

کههمدرکشورهایتوسعهیافته(بهخصوص در قرن نوزدهم و نیمة نخستقرن بیستم) هم

بافتهای تاریخی،
محدودهها شامل 

رشد و نظامات مختلف اجتماعی و اقتصادی کمابیش و به صور گوناگون وجود دارد.این
سکونتگاههای

کاربریهای نامتجانس (ناهمگون) شهری و

الحاقشده به شهر ،

بافتهای ناکارآمد میانی ،روستاهای

شوددرسکونتگاههایغیررسمی: 

غیررسمی را شامل 
می
درآمد سرانة ساکنان کمتر از میانگین شهر و نرخ بیکاری بیشتر از آن است؛
کمدوام و تراکم نفر در واحد مسکونی باالتر از میانگین شهری است ودچار مشکالت محیط زیستی
واحدهای مسکونی 
میباشند؛
بسیار 
میزان برخورداری و دسترسی ساکنان به خدمات شهری و وضعیت زیرساختهای شهرینامناسب است؛
باالبودن ناهنجاریهای اجتماعی و زمینة بروز آن نسبت به میانگین شهری مشهود است؛
بیتوجهی قرارگرفته ،شأن و منزلت اجتماعی در این نواحیکاهش یافته ،و این مسئله
هویت تاریخی و فرهنگی مورد 
جایگزینی سایر اقشار منجرشده است (مهندسینمشاورمعماریوشهرسازیعرصه،:7935 )9
به 
کارمیرودوازریشةالتینResilioبهمعنایبرگشتبهعقبگرفتهشده


آوریبهمفهومبازگشتبهگذشتهبه

تاب
زمینههاورشتههایعلمیاستو
است(توکلیوهمکاران،:7930.)13اینموضوعیکمفهوممورداستفادهدربسیاری 
اگرچه مفهوم تابآوری دارای ادبیات طوالنی در زمینة مهندسی،
گستردهای است (فولک ، :6670 .)7 

دارای تعاریف 
روانشناسی ،و مباحث مربوط به فجایع است ،تعاریف مدرن آن اغلب برگرفته از تعاریف اکولوژیکی است (میرو و

تعریفاینمفهومبهعنوانیکیاز

اماتاکنونتجدیدنظرهایزیادیدرنحوةتعریفآنشدهاست.
همکاران،:6670.)96 
سیستمهای پیچیدة اجتماعی-اکولوژیکی مانند شهرها

عناصراصلیبرنامهریزیشهرینقشزیادیدردرک و مدیریت 

)تاب آوریرابدینگونهتعریفکردهاستکهجامعهقادربه
بهعنوانمثال ،میلیتی 9( 7333
دارد (آجباده ،:6671 .)6 
تحملسوانحطبیعیشدیداستبدونآنکهدچارخساراتعمده،آسیبها،توقفدرتولید،یاکاهشکیفیتزندگیبدون

دریافتکمکزیادازبیرونجامعهشود(بوکلی وهمکاران،:6666.)76آگودلو-ورووهمکارانتابآوریشهریرابه
طور کلی به توانایی یک شهر یا سیستم شهری بهمنظور مقاومت در برابر صف وسیعی از شوکها و تنشها تعریف
میکنند(آگودلو-ورووهمکاران،:6676 .)9

شوکهای خارجی یا اختالل در
تئوری تابآوری به معنای توانایی جوامع انسانی برای مقاومت در برابر  
زیرساختهایشان و بهبود بعد از چنین اختالالتی تعریف شده است (بوززا و همکاران ، :6671 .)7به عبارت دیگر،
بهمنظورانطباقباتهدیدیااختاللناگهانیو
تابآوریبهمعنایشناساییتواناییجامعهبرایاستفادهازمنابعفعلیخود 

کارکردهاوفعالیتهادرمقایسهباوضعیتقبل

درنهایتغلبهبرآناختالل،بازگشتبهروالعادی،وحتیانجام بهتر
ازنظرفولک،تابآوریهمیشهسیستمبازگشتبهگذشتهیا

از اختاللاست (رپاپورت،:6671)917؛بهعبارتدیگر ،

Informal Settlements1.
Slum2.
Militi3.
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تعادلنیست،بلکهاحتمالانطباقودگرگونیدروضعیتموجودوهمچنیناحتمالبقاوتغییراترادرآیندهخواهدداد
(فولکوهمکاران،:6676 .)6
تاب آوری شهری از یک موضوع نوظهور به یک جریانمهم و تأثیرگذار در تحقیقات برنامهریزی شهری
امروزه ، 
تابآوری رویکردی چندوجهی است و بحث پیرامون این رویکرد نیازمند توجه به ابعاد مختلف و
تبدیلشدهاست .لذا ، 
یشود ،مثل
وههای متعددی استفاده م 
تابآوری به شی 
تأثیرگذار بر آن است .در ادبیات مخاطرات و مدیریت سوانح ، 
تابآوری اقتصادی ،سازمانی ،اکولوژیکی ،اجتماعی ،ساختمانی و مهندسی؛ زیرساختهای حیاتی و سیستم ارتباطی که

آنها «تواناییایستادگی ،مقاومت ،و واکنش مثبت به فشار یا تغییرتغییر» است .
جنبة مشترک همة 
آوریبهوجودنیامده

یافتهبرایکمیسازی تاب


هایسازمان

هاوچارجوب
ویژهایاز شاخص
تاکنونهیچ مجموعة  
رابهعنوان
میتوانچهار بُعد اجتماعی ،اقتصادی ،نهادی ،و کالبدی 
است(رضاییوهمکاران،:7939.)076باوجوداین، 
تابآوری درنظر گرفت (پاشاپوروپوراکرمی،:7930.)311درجدول 7بهبرخیازشاخصهاییکهتوسطافراد
ابعاد 
مختلفبرایتابآوریاجتماعی-اقتصادیذکرشدهاستاشارهمیشود .

عداجتماعیواقتصادیتابآوریشهری 

شاخصهایبُ

جدول.1
بعد 

اجتماعیوافتصادی 

شاخصها 

جمعیتباسوادباالیدیپلم 
امتیازنسبتجمعیت0تا05سالبهکلجمعیت 
پوششبیمه 
امتیازنسبتجمعیتشاغلبهکلجمعیت 
دلبستگیشهروندانبهمحله 
معکوسامتیازجمعیتزنبهکلجمعیت 
پیوندهمسایگی 
میزانامنیتاجتماعی
میزانامنیتاقتصادی
فعالیتهایخیرخواهانه
فعالیتدرسازمانهایمردمنهاد

مشارکتشهرونداندرامورمحله
تعدادشاغالندرخانواده
درصدبیکاریمردان
درصداشتغالزنان
مهارتشهرونداندرشناساییمکانهایخطرپذیر
هایمذهبی،اعیادوجشنها

همکاریمردمدربرگزاریمراسم
اعتمادمردمبهمدیرانشهری 

حیدریفروهمکاران 110:1512،

منبع:شکریفیروزجاه51:1511،؛

روشپژوهش 
پرسشنامهتهیهشدکهتوسطبیستنفر

روشتحقیقتوصیفی-تحلیلیوازنوعکاربردیاست.برایمقایسةشاخصها
برنامهریزی شهری و روستایی ،و
برنامهریزی محیط زیست ، 
از اعضای هیئت علمی و کارشناسان متخصص در حوزة  
رتبهبندیتعدادنمونهباتوجهبهنظرپژوهشگروماهیتموضوعو
تصمیمگیریو 

شهرسازیصورتپذیرفت(درفنهای
میشودکه
میشود.همچنین،تعدادنمونهتاجاییدرنظرگرفته 
گستردگیمتخصصانوکارشناسانحوزةمربوطهانتخاب 
وزندهی معیارها با روش
میدهد)  
پژوهشگر به اشباع نظری دست پیدا کند؛ یعنی بیشتر از آن تعداد جواب همسان  
نقشهها
دادهشد و  
الیهها تأثیر  
تابآوری در  
 FANPانجامگرفته است.وزن هر کدام از این معیارهای مؤثر در میزان  

پژوهشهایجغرافیایانسانی،دورۀ،35شمارۀ،1بهار1011
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شاخصهای

تابآوریمشخصشود.برایتعیینمعیارهایپیشنهادیمطالعاتمتعددیانجامشد.
ترکیبشدندتامیزان 
انتخابشده برای ارزیابی تابآوری در بُعد اجتماعی و اقتصادی بر اساس امکانپذیری ،عملیاتیسازی ،و همچنین

مطالعهشده معیارهایتراکمجمعیت،اشتغال،بیکاری ،وقیمت

دسترسیبهدادههاست وازسویدیگراقتضایجامعة 

آوریسکونتگاهغیررسمیخاکسفیدچهاربُعد


برایارزیابیمیزانتاب
زمینومسکندرسطحمنطقةموردمطالعهاست.
ساختاری -کالبدی،ساختاری -طبیعی،اقتصادی -اجتماعی ،ونهادیقابلاستفادهاست.دراینپژوهشبُعداجتماعی-
اقتصادیبررسیخواهدشد.درجدول6شاخصهایاجتماعیواقتصادیمورداستفادهدرپژوهشآمدهاست .
شاخصهایاجتماعیواقتصادیمورداستفادهدرپژوهش 

جدول.0
بُعد 

اجتماعی-افتصادی 

شاخصها 

تراکمجمعیت
اشتغال
بیکاری
قیمتزمین
مسکن 

منبع:نویسنده 

محدودۀموردمطالعه 
بخشهایی در اختیار نخبگان
خاکسفید عمدتاً در اختیار نوادگان قاجار بود که پس از حکومتپهلوی  
اراضی محدودة  
بخشهایی از این اراضی درمالکیت خصوصی یا وقف شده بود و پس از سال  7951نیز برخی
حاکم آن قرار گرفت. 
خاکسفید در قالب اراضی موات یا بهتملک
میشد.فضای کالبدی  
مجهولالمالک نام برده  

آنها با عنوانکلی 
اوقات از  
(جواهریپور ،:7939.)709نام پیشین

درمیآید 
درمیآید یا به دست مهاجران اولیه به شکل بازار غیررسمی زمین  
دولت  
اینمحدودهدرسندثبتیمورخسال7979بانمرةپالک39وهمچنیننقشةتفکیکی7966(سفیدخاک)است.دراین
میشودکهاینخود
شمسالملوکامامیبهمیرزامحمدرفیعیمنتقل 
سندوبههمینتاریخمالکیتاینمحدودهازخانم 
گروههایی ازروستاییان جنوب استان
دهههای بعد است .با طنین انقالب  ،7951 
سرآغاز نقل و انتقاالت حقوقی آن در  
اراضیای را که در اختیار افرادوابسته به پهلوی و نوادگان قاجار بود تصرف
آذربایجان شرقی و ساکنان شرق تهران  
خاکسفید ،این تقسیم اراضی گاه به
کردند و در زمان کوتاهی به فروش رساندند.بهروایت ساکنان اولیه محدودة محلة  
سرزمینپیشینهای

بیتوجهی به مالکیت خصوصی که در این 
میشد . 
قالبسنگ انجام  
صورت چند صدمتری یا پرتاب  
زمینهاوامالکمنصوبانرژیمپهلویکهپیش
طوالنیداشت،وقوعانقالبوتغییراتسریعاجتماعیازجملهمصادرة 
مجهولالمالک پنداشته

همهمهمتر اراضی وقفی که پس از سال  7951

از سال  7951ایران را ترک کرده بودند و از 
شکلگیری
بهتدریج پس از دههها در  
ساختیابی اسکان غیررسمی و  

میشدند ،در فرایندی همزمان و توأمان در 

خاکسفید در دهة  7956آغاز شد و ابتدا
شکلگیری محلة  
محلههای فرودست شهری نقش مؤثری داشتند .درواقع ، 

انقالببازمیگردد و

سالهای اولیة 
نامجلیآباد در آن پدید آمد.موج بزرگ هجوم جمعیتی به محله نیز به  

لکههایی به 

شکلگیری و تاکنون موضوع
تا قبل از سال  7951نیز خارج از محدودة قانونی شهر تهران بوده است.ازهمان ابتدای  
خاکسفید یکیاز مشخصههای مهم و نیز مشکل عمدة آن بوده است؛ به نحوی که
مالکیت اراضی واقع در محدودة  
خاکسفیدپسازتخریبمحلة غربت(جزیرههم
بیشترساکناندارایسندرسمیمالکیتعرصهواعیاننیستند.محلة 
میشد) در سال ،7913اکنون بخشی از منطقة  9شهرداری تهران و در محدودة ناحیة شش آن است.
از آن نام برده  
جزیره تخریب شد و بر زمین آن پارکی به نام گلشن تأسیس شد و نام کنونی این ناحیه نیزگلشن است .اینمحلهدر
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بندیجدیدیکهازسویشورایشهروشهرداریتهرانصورتگرفتمحدودهایمتفاوتاز


وباتقسیم
سال 7911
خاکسفید)از شمال به بزرگراه وفادار ،از جنوب به خیابان شریعتی-
گذشتهبهدستآورد.درحالحاضر ،محلة گلشن ( 

زمرد،ازشرقبهخیابان95متریاحسان،وازغرببهخیابانسلطانیختممیشود.درحالحاضر 59951نفرجمعیت
(خاکسفید)ازشمالبامحلة
گلشناند (معاونتاموراجتماعیوفرهنگیمنطقة ،9.)7911محلة گلشن  

ساکن محلة
کوهسار،ازجنوبوجنوبغربیبامحلة جوادیه،ازطرفشرقبامحلة حکیمیه ،وازطرفغرببامحلة تهرانپارس
شرقیهمسایهاست .
این محله ،که بیشتر ساکنان آن را مهاجران تشکیل میدهند ،در سمت شمال شرقی در اطراف میدان ابوذر
بندیهاینامنظمیداردکهگویایساختوسازهایغیرمجازوبدونرعایتاسلوبشهرسازیدراینمحلهاست.
خیابان 

محلة گلشندرحالحاضربا7511306مترمربعوسعتدرناحیة0شهرداریمنطقة9تهرانقرارگرفتهاست .تصویر7
سفیدرانمایشمیدهد.

موقعیتخاک

خاکسفیددرشهرتهران 
شکل.1موقعیتمحلة 



ماهوارهای لندست سال 0112

منبع:نگارنده،برگرفتهازتصاویر

بحثویافتهها

خاکسفید از بافتهای غیررسمی شهر تهران است ،در محرومیت اقتصادی -اجتماعی و
با توجه به اینکه محلة  
ابعادتابآوری

سرمیبردوازنظرکالبدیوزیرساختیدرشرایطضعیفیقراردارد .بنابراین ،درهمة 


رسانیبه

خدمات
ساختوسازبنابدونمجوزانجام گرفتهاستودرچارچوباستانداردهای

دارایوضعیتی ضعیفاست.در زمینةکالبدی ،
شهرسازینیستوهمینطوربخشیازبافتمحلهدرمحدودة بافتفرسودهقرارداردوقدمتبناهای آنباالبودهو

کیفیتمصالحبسیارضعیفاست.ازطرفی ، بهدلیلاسکانغیررسمیبسیاریازخدماتروبناییوزیربناییدرآناز
طرفسازمانهایمسئولوبهخصوصشهرداریانجامنشدهاست .بنابراین ،مجموعاینعواملباعثشدهاستکه

تابآوریضعیفیباشد. 
خاکسفیددارای 
محلة 
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خاکسفیدرامهاجرانوافرادیکهدارایقدمتسکونتکمیهستند
دررابطهبابُعداجتماعی ،بیشترساکنانمحلة  
بسیاریازشاخصهایاجتماعیازجملهسرمایة اجتماعی،روابطهمسایگی،مشارکتمحلی،

تشکیلمیدهند.بنابراین،

خاکسفید در برابر بحرانهای
و احساس تعلق در سطح ضعیفی هستند که باعث شدهاند تابآوری اجتماعی محلة  
خاکسفیدرااقشارضعیفومهاجران
محیطیپایینباشد.همچنین ،ازنظراقتصادیبایدگفت کهبیشترساکنانمحلة  
روستایی تشکیل میدهند که به دلیل مشکالت اقتصادی از روستاهای شهرستانها و استانهای مختلف مهاجرت
وازنظرنوعفعالیتبیشترآنهاکارگرند.مجموعاین

اند.بسیاریازآنهاوضعیتشغلیودرآمدیمناسبیندارند 


کرده
کهتابآوریاقتصادیمحلةخاکسفیددرسطحضعیفیقراربگیرد.دربُعدنهادینیزباتوجهبه

عواملباعثشدهاست
اسکان غیررسمی بودن محله بسیاری از نهادهای محلی در آن شکل نگرفته است یا از ظرفیتهای بسیار محدودی
برخوردارند و همین طور سازمانها و نهادهای مسئول بسیاری از خدمات شهری را به این محله اختصاص ندادهاند.
یکنوعبیاعتمادیونارضایتیخاصینسبتبهنهادهایمسئولوجوددارد.همچنین ،همکاریبین سازمانی

بنابراین ،
آورکردنمحلهدرمقابلبحرانهایمحیطیوجودنداردکهمجموع

گونهبرنامهایبرایتا 
ب


بسیارضعیفاستوهیچ
هاومخاطراتمحیطیباعثشدهاند.


دربرابربحران
آورینهادیضعیفمحلةخاکسفیدرا


هاوعواملتاب

اینویژگی

هایتابآوریاجتماعی-اقتصادیدرمحلةخاکسفیدمنبع:نگارنده 


وضعیتشاخص
شکل.0

جزدربخشهایی

گونهکهمشاهدهمیشود،محدودةموردمطالعهازنظرشاخصاشتغالبه


همان
باتوجهبهشکل،6
همگنوتابآوربرخورداراست.منطقة9بهویژه

ازنواحی9و1بااشتغالباالوناحیة9بااشتغالپایینازوضعیتنسبتاً
آوریپایینیاست.زمیندرمحلةخاکسفیددارایکمترینارزش


رایتاب
محلةخاکسفیدازنظرنرخبیکاریزناندا
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سفیدتراکمجمعیتنسبتبهسایرنواحیچشمگیرتراست.طبق


است.درمحلةخاک
نسبتبهسایرنواحیمنطقة  9
بآوری
نقشة فوق تراکم جمعیت در نواحی شمال شرقی و شرق محلة خاکسفید باالست؛ علت پایینبودن میزان تا 
نظرمیرسدباتوجه


هاست.به

هاواقشارضعیفدرآن

نازشهرستان
اجتماعی -اقتصادیدراینمناطقسکونتمهاجرا
سفیدازبسیاریازخدماتزیربناییوروبناییکهمسئولیتاینخدماترسانیبهعهدة


بهعدمبرخورداریمحلةخاک
یکنوعبیاعتمادیوعدمرضایتدربینساکناناین

هاونهادهاازسطحمحلیتاشهراست ،


ایازسازمان

مجموعه
محلهایجادشدهاست .
وهمپوشانی
آوریبهطورکلیدرسطحمحلهبااستفادهازابزارFuzzy overly 


منظوربررسیمیزانتاب
درنهایت، 
به
قتصادیبرایمحلهبهدستآمد .

هایموردسنجشدراینپژوهش،نقشهتابآوریاجتماعی-ا


شاخص

آوریمحلةخاکسفیدمنبع:نگارنده 


وضعیتتاب
شکل.5



بهطوریکهدرسطح
میزانتابآوریدرسطحکلمحلهازروندیکنواختیبرخوردارنیست؛  

باتوجهبهشکل ،9
محله تنها مناطق شمال شرقی محله تابآور بوده و باقی مناطق بهویژه در قسمت جنوب از میزان بسیار پایینی از
تابآوریبرخوردارند .


نتیجهگیری 

تابآوری شهری به عنوان یک مفهوم پیچیده در شهرهای امروزی مطرح است و این قابلیت را دارد تا با شرایط،

وچالشهایجدیدتغییرکند.اینمفهومدارایابعادمختلفکالبدی،اجتماعی -اقتصادی،طبیعی ،ونهادی

بحرانها ،

وهموارهسطحزندگیکنونیوآتیمردمشهرنشینرابهاشکالگوناگونتحتالشعاعخودقراردادهاست .براین

است 
هایانسانیومحیطیدربرابرسوانحطبیعیدرمسیرنیلبهآرماندستیابی


آوریسیستم

سنجشوتحلیلتاب
اساس،
به پایداری از اهمیت ویژهای برخوردار است .در این رابطه مناطق اسکان غیررسمی با توجه به شرایط زائل در ابعاد
پذیریرامتحملمیشوند .بنابراین،


هایمحیطیبیشترینآسیب

واقتصادیدرمقابلبحران
مختلفکالبدی،اجتماعی ،
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آوریاینبافتهاازضروریاتاساسیبرای مدیریتدرمواقعبحراناست.بنابراین ،درپژوهش


آگاهیازوضعیتتاب
غیررسمیمحلةخاکسفیدتهرانپرداختهشد .

بندیابعادتابآوریدرسکونتگاه


حاضربهشناساییوطبقه
اسکانغیررسمیموردمطالعهازنظرابعادتابآوریدروضعیتچندانمناسبیقرارندارد؛

طبقیافتههایتحقیق،محدودة

آسیبپذیریباالیاینبافتدرمقابلسوانحومخاطراتطبیعیاست.بررسیوضعیتفضایی
نشاندهندة  
گونهایکه 
به 

دهدکهمیزانتابآوریدرهریکازشاخصهادرسطوحمختلفمحلهدارایتفاوتبودهودارایروند


آورینشانمی

تاب
وردارندازنظراجتماعیبیشتراقشارضعیفرادرخودجایدادهاند،از

هاییکهازتابآوریپایینیبرخ

یکنواختینیست.محدوده
پذیررادرخودجادادهاند .


درآمدوآسیب
ارزشتربودهوازنظراقتصادینیزبیشتراقشارضعیفوکم
نظرقیمتزمینکم 

خاکسفیدوبافتهایاسکانغیررسمیدر
پژوهشحاضراینبودهاستکهتابآوریمحلة  

بهطورکلی ،نتیجة 

هایتابآوریرادرسطح

برابربحرانهایمحیطیدرسطحضعیفیاست .وقتیوضعیتفضاییهریکازشاخص

وضعیتمتفاوتدرویژگیهایکالبدی،

آوریآنهاهستیمکهمعلول 


کنیمشاهدشرایطمتفاوتتاب

محلهبررسیمی
هایمختلفتابآوریتأثیراتمتفاوتیدر


دکهشاخص
تواناینگونهاستنتاجکر

اجتماعی،واقتصادیاست.بنابراین، 
می
هادرسطوحمختلفمحلهوضعیتتابآوری


اندوباتغییراتوضعیتاینشاخص

سفیدداشته

آوریمحلةخاک

میزانتاب
نیزتغییرکردهاست .

پیشنهادها 
تسریعدرروندنوسازی،استفادهازمصالحبادوام،وباالبردنکیفیتساختدرسطحمحله؛
سازی،دانشافزایی،وتغییردرنگرشنسبتبهبحرانومدیریتبحران؛


آگاه
وسازهایغیرمجازدرسطحمحلهکهازمصالحغیراستاندارداستفادهمیکنندوخارجازاصول


جلوگیریازساخت
شهرسازیعملمیکنند؛

تجهیزمحلهبهخدماتزیربناییوروبنایی؛
خاکسفید که با فعالیتهای خود در قبل ،حین ،و بعد از بحران باعث
راهاندازی شعبة مدیریت بحران در محلة  

آوریوکاهشآسیبپذیریشود؛


افزایشتاب
معابریکهشرایطدسترسیدرمواقعبحرانراسختمیکنند؛

بازگشاییوتعریضشبکة
ایجادفضاهایبازوسبزدرسطحمحلهکهقابلاستفادهدرمواقعبحرانباشند؛
دقیقمقابلهبابحرانهاهستندودرمواقعبحرانوارد

ایجادنهادهایمحلیوگروهسازیاجتماعیکهدارایبرنامة


عملمیشوند؛

درنظرگرفتن برنامة حمایتی و تقویت اقتصادی و اجتماعی اقشار ضعیف و آسیبپذیر همچون خانوادههای
سرپرستوزنانسرپرستخانوارمحلةخاکسفید؛


بی
فراهمکردنشرایطادامة تحصیلبرایکودکانبازماندهازتحصیل،حمایتازکودکانکار ،وحلسایرمشکالت

اجتماعیموجوددرسطحمحله؛
هایدفترتسهیلگروتوسعةمحلیمستقردرسطحمحلةخاکسفیددرهمةابعاد؛


زظرفیت
استفادها
محلیکهبهعنوانظرفیتاقتصادیقابلاستفادهدرمواقعبحرانباشند؛

هایقرضالحسنة


اندازیصندوق

راه
برگزاریدورههایآموزشیمدیریتبحرانتوسطدفترتسهیلگریوتوسعةمحلیدرسطحمحله؛

خصوصبرایاقشارآسیبپذیر.

کردنپوششبیمهایبرایساکنانمحلهبه


فراهم

اجتماعیواقتصادیدرسکونتگاههایغیررسمی… 
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