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چکیده واژگانکلیدی

شاده باود، باه    آغااز   نكاا هایی که از روز پیش در شهر  در پی بارندگی 13۳۱مرداد  ۵سیل نكا در بامداد روز 

بارندگی شدید منجر به باال رفتن سطح رودخانه نكا و در نهایت طغیان رودخاناه ماوکور کاه از     .وقوع پیوست

نشینان جان خود را از دست دادند. بعاد   نفر از حاشیه ۱8در این سانحه حدود  .کند گردید میانه شهر عبور می

مترمربا   18388مازنادران، زمینای باه مسااحت حادود       از این واقعه و در دوره بازتوانی بنیاد مسكن اساتان  

زدگان به این منطقه پرداخت. با توجه به گوشت زمان قابال   معروف به باغ عرب در حومه شهر خریداری نمود و به بازسازی مسكن و انتقال سیل

نشاینان و نماود کادبادی آن     ی در جابجاایی حاشایه  های بازساز ها و برنامه امكان ارزیابی سیاست  توجهی از سیل نكا و اتمام بازسازی در منطقه،

سیاسات دودات سیاسات حماایتی باوده       «عرب»به باغ موسوم به  13۳۱زدگان نكا در سال  رسد در مسئله جابجایی سیل وجود دارد. به نظر می

 بارای  ی بار رو  کیفای و  مبتنا  مقایساه  و بررسای  پاووهش  این وسازهای غیراصودی و ناقص در منطقه شده است. در است که منجر به ساخت

عوامل مؤثر بر آنها و شاناخت از گگاونگی بارآوردن ایان نیازهاا        کمک گرفته شده است. روند تغییرات مسكن، SWOTوتحلیل از جدول  تجزیه

د و مادار   گردد. مصاحبه، انجام مطادعات میدانی، مطادعه اسانا  بخشی از اهداف پووهش است که با تكمیل پرسشنامه از طریق اهادی حاصل می

باشد. تدوین و گردآوری مبانی نظری حااک  بار    آوری اطالعات در این پووهش می های دیگر جم  ای و مصاحبه عمیق با مسئودین رو  کتابخانه

لمای و  ای و مناب  اینترنتای و ارتبااب باا مراکاز ع     آوری اطالعات از طریق مطادعات کتابخانه پووهش عمدتاً از طریق مطادعه متون مرتبط و جم 

نشینان در یک منطقه، با توجه باه شارایط اقتصاادی و اجتمااعی آناان       دهد تجمی  حاشیه باشد. شواهد نشان می پویر می تحقیقاتی فعال امكان

های فقر و محرومیت در طول این گند سال تداوم پیدا کرده است. این امار   ای فقیرنشین را به وجود آورده است که شاخص پیش از سیل، محله

 .وساز گشته است نگهداری و نادیده گرفتن اصول اودیه ساخت  عث فرسودگی فیزیكی بافت بنا به دالیل عدم رسیدگی، تعمیر،با

سیلنکا،بازسازیمسکن،

رسمی،هایغیرسکونتگاه

توانمندسازی


مقدمه-1

 Global Hazard Mitigationسازمان جهانی کاهش خطار )  

Community   در عملیاات   حال  راه( معتقد است کاه بهتارین

بازماندگان بارای  پویری  بازسازی پس از سانحه، کاهش آسیب

(. &Clinton, 2006 wisner, 1995باشاد )  ادامه زندگی مای 

، «(Building Back Betterبازسازی بهتار ) »بعد از شعار محبوب 

آوری سااختمان بارای    بازتوانی با کاهش خطرات و تاب»شعار 

 Good recovery must leaveی ایمان ) ا جامعاه داشاتن  

communities safer by reducing risk and building 

resilience)»  ( به وجود آمادClinton, 2006   مفهاوم ایان .)

 «(Home-Basedمساكن محاور )  »جمله، این است که بازسازی 

(HBEدر سكونتگاه )  های غیررسمی تنها بر مشكالت بازسازی

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B7%DB%B8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DA%A9%D8%A7
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 افزاید. ی جامعه سانحه دیده در آینده میریپو بیآسو 

ان را از باین  یک سانحه، به همان میزان کاه مساكن سااکن   

کناد و ایان مسائله     برد، توان مادی ساکنان را نیز محدود می می

شود. با وجود نو شدن  منتج به فقر در پایان عملیات بازسازی می

های سكونتگاه غیررسمی بعد از بازسازی، فقر در  ظاهر ساختمان

ماند. به همین ددیل باازتوانی معیشات نكتاه     وجودشان باقی می

هاای   خصاو  در ساكونتگاه   به «بازسازی بهتر»اصلی استراتوی 

ای یاا   هاای ساازه   (. پاسا  Tipple, 2005باشاد )  غیررسمی می

های کااهش   حل مهندسی در بازسازی پس از سانحه، یكی از راه

باشد اما دزوماً بهترین استراتوی بازسازی بعد از ساانحه   خطر می

زمانی که موارد دیگر بازساازی دحاان نشاده     خصو  به؛ ستین

باشد. یاک عملیاات بازساازی زماانی موفاق اسات کاه تماامی         

پارامترها اع  از مهندسی فنی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگای و...  

 (.Abramovitz, 2001در آن دیده شود )

از وقوع سوانح طبیعی جلوگیری کرد  توان ینمی، طورکل به

توان با مدیریت درست تخریاب را باه حاداقل رسااند و      اما می

، (Suliman Munawar, 2021)ات را کااهش داد میازان تلفا  

زمانی که سایت سكونتگاه غیررسمی در زمینی واق  شده باشد 

باه معناای    «بازساازی بهتار  »طور باادقوه وجاود دارد،    که خطر به

(. بعد 2813باشد )دوبرشتاین،  جابجایی ساکنان به مناطق امن می

 «(Windows of opportunity) فرصت دریچه» گاهی سانحه، یک از

باز خواهد شد که منجار باه کااهش     دیده به روی جامعه سانحه

پویری ساکنان سكونتگاه غیررسمی در آینده خواهد شد  آسیب

(Birkmann et. Al, 2010.) 

 Disaster Risk) گرخااه ماادیریت ریسااک سااوانح   

Management) ابزاری شناخته شده برای مدیریت حوادث و ،

با این حال، میزان مفیاد باودن    سوانح و اثرات بعد از آن است.

ی ابهااام قاارار دارد ا هادااهشااهری در  آن در نااواحی مختلاا 

(Ahmad Rana et. Al, 2021). 

 و ساتروایت ( Hardoy)  سال پیش هاردوی 2۵در حدود 

(Satterthwaite) (1989      برای اوداین باار باه ارتبااب میاان )

خصو  در کشاورهای   سكونتگاه غیررسمی و سوانح طبیعی به

پاویری   همواره بیشترین آسایب »ر حال توسعه اشاره کردند: د

دغاز  و ساایر ساوانح طبیعای در قشار       نسبت به سیل، زمین

بر این نكتاه   دیتأکبا  2882. وامسلر در سال «باشد ضعی  می

آسیب ناشی از سوانح طبیعی در سراسر جهاان بیشاتر   »افزود: 

ی هاای غیررسام   متوجه یک میلیارد انساان سااکن ساكونتگاه   

رو   288۵در ساال   (. تیپال Wamsler, 2004) «باشاد  مای 

هاا در   ای پیشنهاد کرد. وی توصیه کرد دودت نوین و پیشگیرانه

و در  «هاای خاادی از ساكنه    زماین »کشورهای درحال توسعه، 

های غیررسمی غیرمجاز  معرض خطر را برای زندگی سكونتگاه

ند تاری بارای آناان مهیاا سااز      هاای امان   اعالم کنند و مكاان 

(Tipple, 2005.) 

هدف از بازسازی مطلوب، برقراری شارایط قبال از ساانحه باا     

بنابراین هار   ؛دیده است باالتر در جامعه آسیب مراتب بهاستانداردی 

سازی شرایط قبل از سانحه باید به تخفیا    اقدامی در جهت بهینه

در انجاام اماور    ریتاأخ خطر و خسارات ناشی از سانحه منجر شود. 

باعث انجاام   های الزم،  ریزی گیری و برنامه به ددیل تصمی  بازسازی

ها توسط بازماندگان بادون فراگیاری    سازی خانه تعمیرات یا دوباره

 .)13۱۵شود )آیسان و دیویس،  ی، میساز منیااصول و ضوابط 

طاور   نوعی بالی طبیعی که ممكن است باه  عنوان بهسیل 

ی عوامال پیچیاده   ترکیبا  راتیتاأث مكرر نیز رخ دهد، به ددیل 

طبیعی، جغرافیایی و فعادیت انسانی کاه دارد، امنیات و ثباات    

در نااواحی  وهیا و بااهجامعاه بشاری را باارای ساادیان متماادی     

. (Liu et. Al, 2017)قارار داده اسات    ریتاأث تحات   درآمد ک 

اقتصاادی شاهری    جازو جدانشادنی   درآماد  کا  ی هاا  خانواده

ه اقتصااد رسامی   با  مات یق ارزانهستند، گون نیرو و خادمات  

 .(Dianto & Gabe, 2019) کنند یمعرضه 

نكا، دودت تصمی  به جابجایی  13۳۱در ایران بعد از سیل 

دیده نمود. بازسازی بعد از سیل در  سكونتگاه غیررسمی آسیب

باوده اسات کاه نقااب قاوت و ضاع         گرا توسعهنكا با رویكرد 

كاناات  هاا و ام  بسیاری را به همراه داشت. توجاه باه پتانسایل   

یک نگر  پایه، از نكات مثبات آن   عنوان بهموجود در منطقه 

توان در اساكان موقات و باا     شود. نمونه آن را می محسوب می

ی مناااطق دیااد کااه ادبتااه مهندساا نظااامآغاااز تجربااه کااار بااا 

هایی را نیز به همراه داشت. آنچاه حاا ز اهمیات اسات،      ضع 

لاه اول بایاد   توجه به این مطلب است که روند بازساازی در وه 

دیادگان باشاد و مشاكالت دیریناه      پاسخگوی نیازهای سانحه

های ثانویه قرار دهد و حداکثر اینكاه روناد    منطقه را در برنامه

بازسازی گنان باشد که زمینه حل مشكالت ماوکور را فاراه    

کرده و روند آن را تسهیل نماید. بررسای بازساازی سایل نكاا     

حران و مدیریت بازسازی با دهد که پرداختن به حل ب نشان می
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 عنوان بهبینانه در روند توسعه و تلقی این دوران  نگر  غیرواق 

فرصتی برای حل مشكالت دیرینه، با توجه باه حجا  مساا ل    

شااده، شاادت بحااران و کمبااود زمااان و بودجااه جهاات  طاار 

هاای بازساازی، بازساازی و رفا  بحاران را باا مشاكالت         طر 

 (.13۱2اهب، نماید )ر ی مواجه میتر افزون

با توجه به گوشت زمان قابل توجهی از سیل نكاا و اتماام   

هاای   هاا و برناماه   امكان ارزیاابی سیاسات    بازسازی در منطقه،

نشینان و نمود کادبدی آن وجاود   بازسازی در جابجایی حاشیه

زدگاان نكاا در    رسد در مسئله جابجایی سایل  دارد. به نظر می

سیاست دودات سیاسات    «عرب»به باغ موسوم به  13۳۱سال 

وساازهای غیراصاودی و    حمایتی بوده است که منجر به ساخت

دهاد تجمیا     ناقص در منطقه شده است. شاواهد نشاان مای   

نشینان در یک منطقه، با توجه باه شارایط اقتصاادی و     حاشیه

ای فقیرنشاین را باه وجاود     اجتماعی آنان پیش از سیل، محله

ت در طول این گند های فقر و محرومی آورده است که شاخص

سال تداوم پیدا کرده است. این امر باعث فرساودگی فیزیكای   

نگهاداری و نادیاده    بافت بنا به دالیل عدم رسایدگی، تعمیار،   

 وساز گشته است. گرفتن اصول اودیه ساخت

تحقیق حاضر در نظر دارد ضمن بررسی روند و فرآیند تغییرات 

وامال و دالیال   کادبدی مسكن بازسازی شاده در شاهر نكاا باه ع    

هااا و  نقااش سیاساات   باار آنااان بپااردازد. همچنااین،   رگااواریتأث

در فرآیند بازسازی و واکانش بازساازی باه مقوداه      ها یریگ  یتصم

 مشخص سازد. را( ی و جابجایی در این مورد )سیل نكانینش هیحاش

 

اهدافپژوهش-8-8
هدف اصلی این پووهش بررسی روند تغییرات کادبادی اعماال   

 باشاد.  نكا می 13۳۱سكن بازسازی شده بعد از سیل شده در م

نیز، بررسی فرآیند تغییارات کادبادی در مساكن     اهداف فرعی

و دالیل باه   رگواریتأث، بررسی عوامل لیس ازبازسازی شده بعد 

وجود آمدن این تغییرات، شناخت کلی اثارات پارو ه و یاافتن    

ه ی آتای و بررسای جایگاا   هاا  پارو ه راهكارهایی جهت ارتقای 

ی غیررسامی بعاد از   هاا  ساكونتگاه توانمندسازی در بازساازی  

 .باشند یمسانحه 

ارا ه شده است، گارگوب نظاری   1گونه که در جدول  همان

های غیر رسمی در این پاووهش، متشاكل از    بازسازی سكونتگاه

ریاازی بازسااازی، مشااارکت  گهااار محااور اصاالی اساات. برنامااه 

توانمندساازی، گهاار    آماوز  تعمیار و نگهاداری و     بازماندگان،

 باشند. محور گارگوب نظری این پووهش می


منبع:نگارندگان-چارچوبنظریپژوهش-8جدول

چارچوبنظریتحقیق*موضوعاتاصلی

 برنامه بازسازی -

 بازسازی کادبدی -

 پویری کاهش آسیب -

 نشین و  مناطق حاشیه سازی پا ریزی و  برنامه

 جابجایی به مناطق امن

 مناب  مادی 

 بود وضعیت مسكنبه 

 افزایش سرعت بازسازی و بازتوانی 

 اصال  کاربری زمین 

 اصال  مادكیت زمین 

 

 مشارکت -

مناب  انسانی -

 گزینش و واگواری زمین 

 ساخت مسكن 

 پویری ایجاد حس تعلق و مسئودیت 

 طراحی ساختمان 

 مشارکت زنان 

 

 آموز  -

نگهداریاصول تعمیر و  -
 حمایت فنی 

 ایجاد مهارت 

 توانمندسازی -

 اصال  نظام اقتصادی -

 ییزا و اشتغالبازتوانی معیشت  -

 سازی ظرفیت -

آوری توسعه و تاب -

 وکار محلی اختصا  بودجه برای کسب 

 های نوین اشتغال کارگیری شیوه حمایت فنی، طراحی و به 

 های اقتصادی محله اختصا  فضا جهت فعادیت 

 آموز  معیشت رایج مناطق میزبان به بازماندگان 

 خودگردان محلیمؤسسات و  ها تشكیل صندوق 

 مشارکت زنان 

 بهاره و بالعاوض    های کا   اختصا  وام

 معیشتی

  توجه به ساختارهای اقتصادی گوشته

 و ارتقای امكانات در دسترس

 های اجتمااعی کوگاک    تشكیل گروه

 محلی
باشد می های غیررسمی تأثیرگوار گگونگی بازسازی سكونتگاهدر در واق  موضوعاتی است که  «موضوعات اصلی» *
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یتحقیقشناسروش-2

با توجه به رو  تحقیق مورد استفاده در تجربیاات کشاورها و   

آن  سؤاالتکه ماهیت این پووهش توصیفی بوده و  به جهت آن

جنبه اکتشاافی داشاته اسات. رو  کیفای بارای انجاام ایان        

رو  متغیرهاای   گردد تا با اساتفاده از ایان   تحقیق انتخاب می

نشااینان را بتااوان  باار بازسااازی حاشاایه  ررگااوایتأثمتعاادد و 

درستی شناخت و آنها را مورد بررسی قرار داد. همچنین باه   به

علاات عاادم امكااان اسااكان بلندماادت پووهشااگر در منطقااه،  

هاای مطادعااتی در    نموناه  لیا وتحل هیتجزرو  پووهش در  این

 مقیاس خرد بسیار مفید خواهد بود.

 ر رو  کیفای و مبتنای با   مقایسه و بررسی پووهش این در

کمک گرفته شاده اسات.    SWOTوتحلیل از جدول  تجزیه برای

عوامل مؤثر بر آنها و شاناخت از گگاونگی     روند تغییرات مسكن،

برآوردن این نیازها بخشی از اهداف پووهش است که باا تكمیال   

گاردد. مصااحبه، انجاام     پرسشنامه از طریق اهاادی حاصال مای   

ای و مصااحبه   مدار  کتابخانه مطادعات میدانی، مطادعه اسناد و

آوری اطالعاات در ایان    های دیگر جما   عمیق با مسئودین رو 

باشد. تادوین و گارداوری مباانی نظاری حااک  بار        پووهش می

آوری  پووهش عمادتاً از طریاق مطادعاه متاون مارتبط و جما       

ای و مناب  اینترنتی و ارتباب  اطالعات از طریق مطادعات کتابخانه

 باشد. پویر می و تحقیقاتی فعال امكان با مراکز علمی

 

بسترپژوهش-7
شهرستان نكا در استان مازندران و مابین شهرساتان سااری و   

شااامادی و طاااول  33و  33بهشاااهر در عااارض جغرافیاااایی 

ادنهار گرینویچ قرار دارد. ایان   شرقی نص  ۵3و  13جغرافیایی 

 یهاا  دامناه شهرستان از شمال به دریای خزر و از جناوب باه   

باشاد. ایان شهرساتان از دو     کوه ادبرز محدود می جنوبی رشته

ی، ارتبااب منطقاه   طاورکل  بهای و جنگل است.  قسمت کوهپایه

یک راه آسفادته دا می برقارار   لهیوس بهمورد مطادعه با پایتخت 

آهاان سراسااری ایااران از داخاال  باشااد و عااالوه باار آن راه ماای

 كا(.گورد )سایت اختصاصی شهرداری ن شهرستان می

در  13۳۱سیل نكا در ساعات اودیه صبح گهارم مرداد ماه 

هایی کاه از روز پایش آغااز شاده باود، باه وقاوع         پی بارندگی

پیوست. بارندگی شدید منجر به باال رفتن ساطح آب رودخاناه   

نكارود و در نهایت طغیان رودخانه ماوکور کاه از میاناه شاهر     

 کند، گردید. عبور می

شهرستان نكا، ستاد بحران در شاهر  سیل در  به دنبال وقوع

نكا به ریاست معاونت استانداری و با حضور فرماندار نكاا، ر ایس   

بنیاد مسكن و شهردار نكا و مسائول ساتاد حاوادث غیرمترقباه     

استان در فرمانداری شهرستان نكا تشكیل شد و مدیریت بحران 

را به عهده گرفت. مبنای عملیات مدیریت سانحه تصمیمات اخو 

هاایی از ایان تحقیاق     در جلسات ستاد بحران بود که بخش شده

این ستاد انجام شده اسات. بازساازی    جلسات صورتبا استناد به 

گرا بوده است کاه نقااب ضاع  و قاوت      شهر نكا با اهداف توسعه

ها و امكانات موجود  بسیاری را به همراه داشت. توجه به پتانسیل

كات مثبات آن محساوب   یک نگر  پایه از ن عنوان بهدر منطقه، 

توان در اسكان موقت و یاا آغااز تجرباه     . نمونه آن را میشود یم

هاایی را نیاز باه     ی مناطق دید که ادبته ضاع  مهندس نظامکار با 

گرا در این بازسازی اثرات مثبتی  همراه داشت. گرگه نگاه توسعه

را در پی داشته است، اما در برخی از موارد باه دالیلای همچاون    

های منطبق با افكاار توساعه باا     ی برنامهها نهیهزهنگی عدم هما

هاای   باا ساعی در عملای دادن باه برناماه      افتهی اختصا بودجه 

ی فراه  آوردن زمینه تحقاق آن، ارا اه راهكارهاای    جا بهتوسعه 

ریازی و حرکات تادریجی باه سامت       مدیریتی در سطح برناماه 

(. 13۱2نتایج منفی نیاز در پای داشات )راهاب،      -اهداف توسعه

حا ز اهمیت است، توجه باه ایان مطلاب اسات کاه روناد        آنچه

دیادگان   بازسازی در وهله اول باید پاساخگوی نیازهاای ساانحه   

های ثانویه قرار دهاد   باشد و مشكالت دیرینه منطقه را در برنامه

و حداکثر اینكاه روناد بازساازی گناان باشاد کاه زمیناه حال         

ا تساهیل نمایاد.   مشكالت ماوکور را فاراه  کارده و روناد آن ر    

دهد کاه پارداختن باه حال      بررسی بازسازی سیل نكا نشان می

بینانه در روند توسعه  بحران و مدیریت بازسازی با نگر  غیرواق 

فرصتی برای حل مشكالت دیرینه، باا   عنوان بهو تلقی این دوران 

توجه به حج  مسا ل طر  شده، شدت بحران و کمبود زماان و  

زساازی، بازساازی و رفا  بحاران را باا      های با بودجه جهت طر 

 نماید. ی مواجه میتر افزونمشكالت 


هادادهیبندجمع-0
اطالعااات  لیااوتحل هیااتجزهااا و  آوری داده جماا  منظااور بااه
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آوری شده از طریق مشاهده،  نخست اطالعات جم  آمده دست به

مصاااحبه، اسااناد فرادساات، مبااانی نظااری و تجااارب جهااانی را 

باه دو شایوه نظریاه     لیا وتحل هیا تجزو سپس بندی نموده  دسته

صورت خواهد گرفت. بعاد از بازدیاد    SWOTی و جدول ا نهیزم

اکتشااف و   منظاور  باه میدانی و مشاهدات انجام شده، پووهشگر 

هایی را با مسائودین و مطلعاین    رسیدن به عمق مطلب مصاحبه

هاا کاه باا     محلی در زمان ساانحه ترتیاب داد. در ایان مصااحبه    

ز پیش تعیین شده بر اساس متغیرها انجاام شاده باود،    ا سؤاالت

پنج نفر از مسئودین و پنج نفر از اهادی مطل  انتخااب شادند. در   

 ها گردآوری شده است. ی این مصاحبهبند جم  3و  2جداول 

 

یبررایسازنهیزمی:انهیزمارائهنظریه-0-8
تحلیلاطالعات

 -توصایفی   آن رو  و است کیفی تحقیقات نوع از تحقیق این

 کاوربین  و استراوس از نسخه پووهش این . درباشد یم تحلیلی

 جهت این از رو  این است. شده استفاده تئوری گراندد رو 

 اکتشاافی  و اساتقرایی  روشای  که شده داده مناسب تشخیص

 جزءها به وتحلیل متن تجزیه با گشا، راه روشی عنوان به و است

 آورد یما  فراه  را فرضیه کی تعری  امكان دقیق، یها مفهوم و

 (.13۱۵باقری،  )حاج

 اداماه  زمانی تا ها داده گردآوری کار ای، زمینه تئوری در

 ای تازه داده گیز که کند پیدا اطمینان پووهشگر که یابد می

 حجا ،  آن بار  عاالوه  و )اشاباع(  افزاید نمی او های دانسته به

 ریتئاو  تادوین  برای نیز گردآوری شده داده عمق و گستره

 کفایات  پاووهش  هاای  پرساش  باه  پاساخگویی  و نیاز مورد

 کند. می

منبع:نگارندگان-یمصاحبهبااهالیبندجمع-2دولج

هاگزاره

 غیرقانونی برخی ساکنین و سوءاستفاده از سیل به نف  خود وساز ساخت -

 درآمد پایین اغلب افراد در منطقه -

 نگ متفاوتهای مختل  با زبان و فره وجود مهاجران و قومیت -

 ها نسبت به محله قبلی قیمت پایین زمین -

 های اودیه در سال خصو  بهنقلیه عمومی  طیوسادسترسی مشكل به  -

 به مرکز شهر مكان نقلفرو  واحدهای بازسازی شده در منطقه باغ عرب و  -

 های شهر  باغ عرب بازی در واگواری زمین ی و پارتیکاغوبازوجود  -

 انتخاب محل سایت جهت جابجایی زده در عدم مشارکت مردم سیل -

های داده شده به مردم در زمان بازسازی و بازتوانی عمل نكردن مسئودین به وعده -



منبع:نگارندگان-مسئولینیمصاحبهبابندجمع-7جدول

شوندهسمتمصاحبه هاگزاره 

 مسئول مادی در زمان سانحه -

 کارمند بنیاد مسكن -

 معاون فنی شهرداری -

 رمند شهرداریکا -

 کارمند فرمانداری -

 

  های غیررسمی و بهبود گهره شهر سازی حری  رودخانه از سكونتگاه پا 

  یی که در حری  رودخانه بود و قبل از سیل ممكن نبودها نیزماصال  کاربری 

 های حری  رودخانه با قطعات پال  بندی شده در شهر  باغ عرب معاوضه زمین 

 اری برای بازتوانی معیشتاختصا  و ساخت فضاهای تج 

 جابجایی اجباری مردم و عدم مشارکت در انتخاب سایت 

 ارتباب مناسب زمین انتخاب شده برای بازسازی با بافت شهری 

 جلب مشارکت مردم با در اختیار قرار دادن امكان طراحی و ساخت مسكن در سایت جدید 

 عدادت در واگواری قطعات زمین در سایت جدید به مردم 

 های مربوطه ه داشتن مشكالت جابجایی بعد از سیل در نكا و تكرر مراجعات مردم به سازمانادام 
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 داده و اطالعاات  گاردآوری  هاای  تكنیک تحقیق این در

 :از بودند عبارت

 مصاحبه )اهادی مطل  و مسئودین( -

 آنها از برداری یادداشت و میدانی مشاهده -

 اسنادی مطادعات -

از  تحقیاق  ایان  در عاات اطال از قسمتی گردآوری برای

در مطادعات  است. شده استفاده میدانی و اسنادی مطادعات

مختل   مناب  از پووهش نظری مبانی ای کتابخانه و اسنادی

سپس  گردیدند. استخراج ها نامه پایان و مقاالت کتب، شامل

های  برنامه و طر  مطادعه مورد منطقه شناخت و بررسی در

     اساناد و مادار  موجاود     طر  جام  نكاا،  شامل فرادست

 مطادعاه  منااطق ماورد   با مرتبط های برنامه و در شهرداری

 نیاز  میادانی  رو  گرفته اسات. در  قرار دقیق مورد بررسی

 باا  هماراه  نگارنادگان کاه   میادانی  بار مشااهدات   عاالوه 

 اساتفاده  نیاز  مصااحبه  بوده، از های مداوم برداری یادداشت

 است. شده

 کاه  بود نحوی به مصاحبه در کنندگان مشارکت انتخاب

 ماورد مطادعاه   زمینه در کافی اطالعات داشتن بر عالوه آنها

 :باشند نیز زیر شرایط واجد

ساکنین بومی منطقه که در زمان سیل و پروسه بازساازی   -

 اند حضور داشته

 13۳۱مسئودین پرو ه بازسازی در سال  -

 مااتن هااا، سااازی مصاااحبه پیاااده از بعااد رو  ایاان در

 آنها همه و تجزیه مجزا های پاراگراف و جمالت به اه مصاحبه

 ماورد  باار  گنادین  خاط،  باه  خاط  شدند و ثبت جداودی در

اول که کدگواری بااز نامیاده    در مرحله .گرفتند قرار بررسی

هاا مشاخص    هاای مها  در مصااحبه    شود تماامی گازاره   می

های مشابه عادد تكارار در نظار گرفتاه      شوند. برای گزاره می

ها مشخص شوند. در  ترین گزاره از این طریق مه  شوند تا می

باشد، پس از اساتخراج   مرحله دوم که کدگواری محوری می

موضوعات اساسی، به تعیین محورهای مرتبط با هر موضاوع  

شود. در نهایت در مرحله کدگواری انتخاابی باه    پرداخته می

ترین موضاوعات باا توجاه باه هادف پاووهش        گزینش اصلی

ترین آنها کاه همساو باا     ها مه  از میان گزارهاختصا  دارد. 

 .هدف پووهش هستند، گزینش خواهند شد


 SWOTتحلیل-0-2

در این مرحله با توجه باه اهاداف ماورد نظار در پاووهش و      

های انتخابی در مرحله قبل، به تدوین ساوات   همچنین گزاره

 هاای  منظور ارا ه راهكارها و سیاسات  رو، به پردازی . از این می

شااندیز   -ای از طریق تقویت پیوندهای مشهد  توسعه منطقه

و توسعه گردشگری در منطقاه، شاناخت عوامال گهارگاناه     

(SWOT در جهت رف  ضع ) هاا و   ها، تهدیدها و بهبود قوت

باه   ۵شود. در جادول   ناپویر تلقی می ها امری اجتناب فرصت

بررسی نقاب قوت و ضع  نقاب فرصت و تهدید با توجاه باه   

 ای . داف مورد نظر در پووهش پرداختهاه
 

منبع:نگارندگان-کدگذاریانتخابی-0جدول

هایانتخابیگزاره

 های غیررسمی عنوان فرصتی برای اصال  کاربری و مادكیت در سكونتگاه استفاده از سانحه به -

 پویری جابجایی افراد به منطقه جدید برای کاهش خطر و آسیب -

 های منطقه جدید به مردم ی پال عدادتی در واگوار بی -

 های اودیه خصو  در سال عدم مشارکت مردم در انتخاب سایت جدید و نارضایتی به -

 جلب مشارکت مردم با سپردن طراحی و ساخت مسكن بر عهده آنان -

 دیده بازی در واگواری واحدها به مردم سانحه وجود پارتی -

 ن و پس از آن در زمان تغییرات آتیعدم وجود نظارت فنی کافی در هنگام ساخت مسك -

 دزوم اصال  ساختار نظام اقتصادی پیشین -

 فرو  واحدهای بازسازی شده در منطقه جدید -

 ادامه داشتن مشكالت جابجایی بعد از سیل در نكا -

 نشینان در مرحله بازتوانی دزوم توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی حاشیه -
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 ندگانمنبع:نگار-SWOTجدول-5جدول

 
هااهدافوسیاست

 بررسیدالیلتأثیرگذارتغییراتکالبدیمسکنبزسازیشدهبعدازسیلنکا

 (Sقوت )

 (1Sها و امكانات موجود در بازسازی ) توجه به پتانسیل -

 (2Sهای حری  رودخانه ) اصال  کاربری زمین -

 (3Sهای غیررسمی ) کردن سكونتگاه  رسمی -

 (2Sنشینان و بهبود سیمای شهری ) شیهسازی حری  رودخانه از حا پا  -

 (۵Sمتر به پار  و فضای سبز ) ۵8متر و گاهی  38تبدیل حری  رودخانه تا  -

 (3Sوساز در یک مكان ) های زیربنایی با تجمی  ساخت ریزی یكپارگه جهت بازسازی و کاهش هزینه برنامه -

 (۳Sهای ساخته شده ) دیده با مغازه معاوضه واحدهای تجاری آسیب -

 (۱Sسازی و ارتقای مصادح استفاده شده در بازسازی ) اوممق -

 (3Sوسازها ) افزایش سرانه فضای مسكونی در ساخت -

 (18Sدر نظر گرفتن خدمات زیرساختی نظیر برق، آب، گاز با شرایط مطلوب ) -

 (11Sبها در زمان اسكان موقت و عدم ایجاد اردوگاه ) پرداخت اجاره -

 (Wضع  )

 (1Wبرنامه منطبق با افكار توسعه با بودجه اختصا  یافته ) های عدم هماهنگی هزینه -

 (2Wریزی زمانی و اعتباری مناسب ) عدم وجود برنامه -

 (3Wها به مردم ) عدم وجود عدادت در واگواری زمین -

 (2Wهای تحویل داده شده ) های واگوار شده با زمین عدم تطبیق ارز  زمین -

 (۵Wها و اتمام پرو ه ) برنامههای مربوب در اجرای  عدم هماهنگی سازمان -

 (3Wهای اودیه ) مشكالت دسترسی و ارتباطی منطقه جدید با مرکز شهر بخصو  در سال -

 (۳Wکاره رها کردن فضاهای خدمات عمومی ) یمه -

 (Oفرصت )

 (1Oشده ) منظور ساماندهی و توسعه مراکز تجاری تخریب ساخت مجتم  تجاری الده به -

 (2Oاخت از نظر رو  ساخت، نوع مصادح و طر  معماری )تال  در جهت بهبود کیفیت س -

 (3Oوسازهایی که خارج از ضوابط مرتبط شكل گرفته بود ) آزادسازی حری  رودخانه از ساخت -

 (Tتهدید )

 (1Tگواری کافی برای بازگشت به منطقه خطر ) عدم قانون -

 (2Tدسترسی نامناسب سایت و عدم ارتباب با بافت شهری ) -

 (3Tح درآمد مردم با توجه به پیشینه )پایین بودن سط -

 (2Tها ) بازی و کاغوبازی در واگواری زمین پارتی -

 (۵Tوساز ) عدم نظارت کافی بر مسا ل فنی ساخت -

 (3Tقط  کردن تمامی درختان منطقه برای ساخت شهر  ) -

 (۳Tسودجویی برخی مادكین برای ساخت زیربنا و طبقات بیشتر ) -

 (۱Tی شده )فرو  برخی از واحدهای بازساز -

مشارکت 

 (Sقوت )
 (12S) جیبسسازی محیط در کنار نیروهای دودتی اع  از شهرداری و  استفاده از نیروهای مردمی در آواربرداری و پا  -

 (13Sمسكن )جلب مشارکت مردم در طراحی و ساخت  -

 (Wضع  )

 (۱W) تیساریزی و طراحی  عدم مشارکت مردم در پروسه برنامه -

 (3W) دهید سانحهمردم جابجایی اجباری  -

 (18W) یتجارعدم مشارکت مردم در انتخاب جانمایی واحدهای  -

 (2Oمردم )جلب اعتماد و مشارکت با سپردن طراحی و ساخت مسكن در اختیار  - (Oفرصت )

 (Tتهدید )
 (3Tشده )عدم وجود حس تعلق در فضاهای جمعی و خدماتی بازسازی  -

 (18T) یجمعماتی عدم وجود احساس مسئودیت به فضاهای خد -
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آموزش

 (Sقوت )
 (12S) یساز آموز  عمومی ساختمان -

 (1۵Sشهر )وساز در میان مردم  ارتقای فرهنگ ساخت -

 (Wضع  )

 (11W) یفنشناخت ضعی  مردم از ضرورت رعایت نكات  -

 (12Wتر )سودجویی مادكین برای ساخت زیربنا و تعداد طبقات بیش -

 (13W) یتجاریل بدون مجوز کاربری مسكونی به های رو به خیابان و تبد تخریب دهانه -

 (۵O) ندهیآدر انجام کارهای جامعه در  نفس اعتمادبهافزایش  - (Oفرصت )

 (Tتهدید )
 (11T) یبازسازرها کردن مردم بعد از اتمام دوره  -

 (12T) یررسمیغبازگشت تدریجی به دوره قبل از سانحه به ددیل اشتغال  -

توانمندسازی

 (13S) یتجارانی معیشت با معاوضه واحدهای بازتو - (Sقوت )

 (12W) انیبازارشده و عدم قدرت خرید واحدهای تجاری توسط  باال بودن قیمت واحدهای تجاری ساخته - (Wضع  )

  - (Oفرصت )

 (Tتهدید )

 (13T) یررسمیغهای اقتصاد  اشتغال مردم در بخش -

 (12Tشده )سازی رها کردن شغل سابق به ددیل رونق نگرفتن مرکز تجاری باز -

 (1۵Tسانحه )خطر بازگشت مردم به اقتصاد غیررسمی قبل از  -

 (13Tمردم )های آن در  باقی ماندن فقر و شاخصه -

 (1۳T) یبازسازی غیررسمی بعد از ها سكونتگاهادامه داشتن مشكالت  -

 

 تحلیلنقاطقوت،ضعف،فرصتوتهدید-0-7

را فراه  د هبرماتریس سوات امكان تدوین گهار انتخاب یا را

. ادبته در جریان عمل برخی از راهبردها باا یكادیگر   آورد یم

و هماهنگ باا یكادیگر    زمان ه طور  داشته و یا به یپوشان ه 

حسی وضاعیت سیسات  گهاار دساته      . برندیآ یدرمبه اجرا 

توان  گری متفاوت هستند می راهبرد را که از نظر درجه کنش

 .تدوین نمود

آیاد حاوزه    تحلیال ساوات برمای    کاه نماودار   طور همان

باشد. با توجه به اهداف بازسازی  راهبردها، حوزه اقتضایی می

گرا(، یک قدم رو به  های غیررسمی )با هدف توسعه سكونتگاه

باشد اماا باه ددیال عادم      گواری بازسازی می جلو در سیاست

های منطبق باا افكاار توساعه باا      های برنامه هماهنگی هزینه

فته یاا ساعی در صاورت عملای دادن باه      بودجه اختصا  یا

آوردن زمینه تحقق آن ناقص  فراه ی جا بههای توسعه  برنامه

 بوده است.

حا ز اهمیت است، توجه به این مطلاب اسات کاه     آنچه

روند بازسازی باید گنان باشد که زمینه حل مشكالت دیرینه 

را فراه  کرده و بعد از قرار دادن آن در مسیر درسات، روناد   

دهاد   تسهیل نماید. بررسی بازسازی سیل نكا نشان می آن را

ریزی به سمت توسعه  که در ابتدا با تخصیص بودجه و برنامه

 حرکت کردند.

به ددیل عدم توجه باه مشاكالت گوشاته در درازمادت،     

حلی برای مشكالت غیررسمی باودن کاه جامعاه قبال از      راه

کادبدی و سانحه با آن درگیر بودند پیدا نكردند؛ و به توسعه 

 .اکتفا کردند ها ساختماننو کردن ظاهر 


 یپژوهشهاافتهی-5

نشاینان نكاا    حاشیه دهید بیآسهدف برنامه بازسازی منطقه 

توساط شاهرداری و معاونات اساتانداری      13۳۱در تابستان 

استان مازندران ارا ه گردید و به تصویب دودت وقات رساید،   

نشااینان و  سااازی منطقااه حااری  رودخانااه از حاشاایه  پااا 

های غیررسمی و جابجایی آنان به مناطق امن برای  سكونتگاه

هاای توساعه آتای     گاواری زمیناه   پویری و پایه کاهش آسیب

منطقاه باا همفكاری و جلاب مشاارکت ماردم باوده اساات.        

هاای مختلا  در    منظور دستیابی به ایان هادف، سیاسات    به

محورهای متعدد در نظر گرفته شده باود تاا زمیناه احیاای     
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 باره زندگی در منطقه فراه  گردد.دو

 

 

منبع:نگارندگان-جدولتحلیلسوات-8نمودار

 

های دحان شده  برنامه بازسازی تدوین گردیده با سیاست

دیاده سابب    در آن در کنار شرایط ساانحه و منطقاه آسایب   

ای موساوم باه بااغ عارب در بافات شاهری        گردید تا منطقه

های  برنامه موکور سیاستمنظور تحقق اهداف  انتخاب شد. به

نظر قرار گرفته بود که هر یک از آنها بار برناماه    متعددی مد

اند و یا  های غیررسمی نقش بسزایی داشته بازسازی سكونتگاه

شاده   نبود آنها سبب ناموفق خواندن عملیاات بازساازی مای   

 توان موارد زیر را برشمرد: های موکور می است. از سیاست


سیاستمالی

بالعوض به و یا با کارمزد پایین در گند مرحله باه   های وام -

 ازای هر واحد مسكونی

معاوضه واحدهای تجاری تخریب شده با واحدهای تجاری  -

 ساخته شده

بنادی   های پال  های حری  رودخانه با زمین معاوضه زمین -

 شده در منطقه جدید


سیاستمدیریتساختومشارکت

عهااده مااردم ماادیریت ساااخت و طراحاای و تاادارکات بااه  -

 باشد باشد و نقش دودت در این بازسازی نظارت می می


سیاستتکنولوژیساخت

ارتقای کیفیت واحدهای مسكونی نسبت به شرایط پیش از  -

 سانحه

و فرو  مصادح  نیتأمسیاست مربوب به مصادح ساختمانی  -

توسط بنیاد مسكن به ماادكین بارای جلاوگیری از ایجااد     

 ادحتورم و بازار سیاه فرو  مص


ریزیهایطراحیوبرنامهسیاست

 انتخاب سایت و طراحی سایت با مشارکت مردم -

 


غیررسرمیدرهایکیفیتزیستیسکونتگاه-2نمودار

:نگارندگانمآخذ-هایمختلفدوره

 

با توجه به گوشت زمان قابل توجهی از سیل نكا و اتمام 

ه هااا و برناماا بازسااازی در منطقااه، امكااان ارزیااابی سیاساات

نشینان نمود کادبدی آن وجاود   بازسازی در جابجایی حاشیه

باه بااغ    13۳۱زدگان در سال  دارد. در مسئله جابجایی سیل

سیاست دودت سیاست حمایتی بوده است  «عرب»موسوم به 

. اناد  گشاته که بعد از اتمام دوره بازسازی به حال خاود رهاا   

ودند، خانمان نیز شده ب ساکنین غیررسمی که بعد از سیل بی

وسااازهای  فرصاات را مغتاان  شاامرده و شااروع بااه ساااخت  

غیراصاودی و نااقص در منطقاه نمودنااد. نماودار شاكل زیاار      

هااای  هااای غیررساامی در دوره وضااعیت زناادگی سااكونتگاه

 دهد. مختل  را نشان می

نشااینان و ساااکنین   بااا توجااه بااه نمااودار، حاشاایه    

های غیررسمی دارای وضعیت نامناسبی هساتند و   سكونتگاه

یفیت زیستی در آنها پایین است. بعد از سانحه این وضعیت ک

ترین میزان خود رسید. در دوران بازسازی به ددیال   به پایین

ها و دودات باه ایان منطقاه،      وجود اعتبار مادی و توجه رسانه

های غیررسمی را از حری  رودخاناه   دودت توانست سكونتگاه

ر مسایر توساعه   سازی و جابجا نماید. این امر در ابتادا د  پا 

های بازساازی در درازمادت،    باشد اما عدم توجه به برنامه می
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ی خواهد شد. از ایان نقطاه باه بعاد وضا       ماندگ عقبسبب 

تاری باه سامت     و آهساته  تار   یا مالزندگی مردم باا شایب   

 کند. پویری حرکت می فرسودگی و آسیب

نشاینان در   های پووهش تجمی  حاشایه  با توجه به یافته

ا توجه به شارایط اقتصاادی و اجتمااعی آناان     یک منطقه، ب

فقیرنشین را به وجود آورده که  نسبتاًای  پیش از سیل، محله

های فقر و محرومیت در طول این گند ساال تاداوم    شاخص

پیدا کرده است. این امر باعث فرسودگی فیزیكی بنا به دالیل 

عدم رسیدگی، تعمیر، نگهداری و نادیده گرفتن اصول اودیاه  

 وساز گشته است. ساخت

همچنین، عدم مشارکت در انتخااب ساایت و در نتیجاه    

عدم احسااس مسائودیت ماردم نسابت باه فضااها و مراکاز        

عمومی در محله موجب رها شدن این فضاها و پاتوقی بارای  

اراذل و اوبا  گشته است. مشارکت مردم در انتخاب سایت، 

هاا، از   بنادی و انتخااب همساایه    ریزی، محله طراحی و برنامه

 ریتأثباشد که در صورت انجام شدن سبب کاهش  مسا لی می

 بر این تغییرات خواهد شد. رگواریتأثاین عوامل 

پویری انجام خواهد  ای که با هدف کاهش آسیب بازسازی

های  شد باید در درازمدت پایدار باشد. در بازسازی سكونتگاه

به غیررسمی توجه به این نكته ضروری است که یک سانحه، 

برد، توان ماادی   همان میزان که مسكن ساکنان را از بین می

 خصو  بهکند. اهمیت این موضوع  ساکنان را نیز محدود می

 و ؛شاود  مای  تر ملموسهای غیررسمی  در بازسازی سكونتگاه

 شود. این مسئله منتج به فقر در پایان عملیات بازسازی می

یال  نشاین نكاا باه دد    در مورد بازسازی منطقاه حاشایه  

ی زودبااازده و عاادم توجااه بااه اثاارات بازسااازی  زیاار برنامااه

 ظاهرهای غیررسمی در درازمدت با وجود نو شدن  سكونتگاه

بعد از بازسازی، فقر در وجودشاان بااقی ماناده     ها ساختمان

پاویری باا سارعت     است. این فقر در نهایت منجر باه آسایب  

نی بنابراین، یک عملیاات بازساازی زماا    ؛تر خواهد شد پایین

موفق اسات کاه تماامی پارامترهاا اعا  از مهندسای، فنای،        

اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و ... در آن دیده شود. بازسازی 

هاای غیررسامی باا رویكارد توانمندساازی سابب        سكونتگاه

شود که بعد از اتمام بازسازی و شروع فاز جدیاد زنادگی    می

هااای دروناای و  مااردم، افااراد بتواننااد بااا تكیااه باار ظرفیاات 

بندی نیازها به حل مشكالت جامعه خویش نا ل آیند.  ودویتا

ی ا گوناه  بهرویكرد معتقد است که باید افراد را  همچنین، این 

توانمند ساخت که بعد از سانحه بتوانند در محایط ساكونت   

 .خویش تصمی  بگیرند
 

گیرینتیجه-1
نشاینان نكاا در    حاشایه  دهیا د بیآسا رنامه بازسازی منطقه ب

توسط شهرداری و معاونت استانداری اساتان   13۳۱تابستان 

مازناادران ارا ااه گردیااد و بااه تصااویب دوداات وقاات رسااید.  

نشااینان و  سااازی منطقااه حااری  رودخانااه از حاشاایه  پااا 

های غیررسمی و جابجایی آنان به مناطق امن برای  سكونتگاه

هاای توساعه آتای     گاواری زمیناه   پویری و پایه کاهش آسیب

جلاب مشاارکت ماردم باوده اساات.     منطقاه باا همفكاری و    

هاای مختلا  در    منظور دستیابی به ایان هادف، سیاسات    به

محورهای متعدد در نظر گرفته شده باود تاا زمیناه احیاای     

 دوباره زندگی در منطقه فراه  گردد.

منظااور دوداات تصاامی  بااه جابجااایی ساااکنین    باادین

غیررسمی حری  رودخانه گرفت. ایان تصامی  باه دو ددیال     

ساازی   ال قارار گرفات. نخسات باه ددیال پاا       مورد اساتقب 

نشینان و اصال  کاربری حری  رودخانه و دوم به ددیل  حاشیه

باشد. توجه باه   پویری در برابر سوانح آینده می کاهش آسیب

یک نگار    عنوان بهها و امكانات موجود در منطقه،  پتانسیل

. بازسازی این مناطق شود یمپایه از نكات مثبت آن محسوب 

گرا آغاز شد که اثرات مثبتی را نیز به هماراه   هداف توسعهبا ا

داشته است. از طرف دیگر، به دالیلی همچون عدم هماهنگی 

هاای منطباق باا افكاار توساعه باا بودجاه         های برنامه هزینه

هاای   اختصا  یافته یا سعی در صورت عملی دادن به برنامه

اهكارهای زمینه تحقق آن، ارا ه ر آوردن فراه ی جا بهتوسعه 

ریزی و حرکت تادریجی باه سامت     مدیریتی در سطح برنامه

اهداف توسعه، نتایج منفی نیز در پی داشت. عادم توجاه باه    

 نظرنشینان و در  های بلندمدت توسعه در مورد حاشیه برنامه

وضعیت زندگی قبل از سانحه سبب گردید تاا بعاد از    گرفتن

ریازی   پایاه  گوشت سادیان زیادی از اتمام بازساازی، اهاداف  

هااای پااووهش،  شااده محقااق نگااردد. بااا توجااه بااه یافتااه  

توانمندساااازی و ارتقاااای کیفیااات زیسااات در بازساااازی  

های غیررسمی حلقه گمشده بازسازی و جابجاایی   سكونتگاه

 نشین در نكا بوده است. منطقه حاشیه
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آنچه از مجموع تمامی مدار  حاصل از مطادعه جابجایی 

ا شده و مسكن بازسازی شده های غیررسمی جابج سكونتگاه

در این پووهش استنتاج نمود، کااهش بسایاری از مشاكالت    

گوشته در این بازسازی است اما در عین حال به ددیل ناقص 

نشاینان و سااکنین    بودن گرخه بازساازی در ماورد حاشایه   

های غیررسمی سیر نزودی به سمت فرسودگی طی  سكونتگاه

 کند. می

 

یآتیهاپژوهش-3
های  خت نكات مثبت و منفی تجربه بازسازی سكونتگاهبا شنا

غیررسمی در منطقه مورد مطادعه و با توجه به نتایج حاصال  

کااه در ماادل مفهااومی تجربااه بازسااازی    از ایاان پااووهش

های غیررسمی در منطقه مورد مطادعه ارا ه گردید  سكونتگاه

های آتای باه تكمیال     پووهش عنوان بهتوان  (، می3)دیاگرام 

 ؛ها و برطرف نمودن نكات منفی این تجرباه پرداخات   کاستی

ها و اصال  معایب موجاود   توان با افزودن کاستی بنابراین می

در برنامه بازسازی مورد مطادعاه باه مادل مفهاومی از یاک      

 بازسازی سكونتگاه غیررسمی موفق دست یافت.

در مدل موکور، موارد مختل  برنامه بازساازی همچاون   

دیریت سااخت و مشاارکت، طراحای و    های مادی، ما  سیاست

ی دحان گردیده و مواردی همچون اصال  کاربری و زیر برنامه

سازی اقتصاادی   مادكیت، دزوم آموز  به بازماندگان، ظرفیت

نشاینان   یی با توجه به ماهیات حاشایه  زا اشتغالو اجتماعی، 

و کارآمد و در نهایات   مستمرهای  و ارا ه نظارت لیس ازقبل 

کاه در بازساازی دیاده     دهیا د بیآسا ن جامعه توانمند ساخت

نشده بود به سایر ماوارد بازساازی افازوده شاد. پاس از آن      

رویكردهای صحیح به هر یک از ماوارد ماوکور کاه از میاان     

هاای   نتایج تجربه بازسازی منطقه مورد مطادعه و یاا دیادگاه  

حاصال شاده ارا اه گردیاده اسات.       هاا  بادان نظری مرباوب  

هار یاک از ماوارد برناماه بازساازی،      در  رویكردهای صاحیح 

نتااایجی همچااون جلااب مشااارکت بازماناادگان، احساااس   

پویری، توانمند شدن به همراه خواهاد داشات. در    مسئودیت

های  بر بازسازی سكونتگاه رگواریتأثمجموع با افزودن عوامل 

هااای  غیررساامی بااه ماادل مفهااومی بازسااازی سااكونتگاه  

 (.2غیررسمی ارا ه گردیده است )نمودار 

بااار توانمندساااازی و  دیاااتأکتاااوان  در مجماااوع مااای

هاای   گمشده بازسازی سكونتگاه  حلقه عنوان بهسازی  ظرفیت

زایای از طریاق اصاال  نظاام اقتصاادی،       غیررسمی، اشاتغال 

ی اقتصادی و اجتماعی و جلب مشارکت مردم در ساز تیظرف

ریزی گرفته تا طراحی و سااخت را از   تمامی مراحل از برنامه

هااای  اهااداف ماادل پیشاانهادی بازسااازی سااكونتگاهجملااه 

 .غیررسمی برشمرد
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Abstract: 

The flood of Neka occurred in the morning of August 5, 1378, following the rains that started the day 

before in Neka city. Heavy rains caused the rise of the level of Neka river and consequently, the 

flooding of the river that passes through the city. In this incident, about 80 people of the river dweller 

lost their lives. After this incident and during the rehabilitation, Housing Foundation of Mazandaran 

province bought a land (known as Arab Garden) with an area of about 10,300 square meters in the 

outskirts of the city and started to rebuild the housing and move the flood victims to this area. 

Although considerable length of time has passed since the flood of Neka and the completion of 

renovation in the region, it is possible to evaluate the policies and programs of reconstruction in the 

displacement of suburbanites and its physical manifestation. It seems that in moving the flood victims 

of Neka in 1378 to the garden known as "Arab", the government's policy has been supportive resulting 

in unprincipled and incomplete construction in the region. In this paper, the investigation and 

comparison are based on the qualitative method and SWOT table has been applied for analysis. The 

process of housing changes, the factors affecting them, and knowing how to meet these needs are part 

of the goals of the research, which is obtained by completing the questionnaire through the residents. 

Conducting interviews, and field studies, observing the library documents and in-depth interviews 

with officials are other methods of collecting information in this paper. Compilation of the theoretical 

foundations associated to the research is mainly possible through the study of relevant texts and 

information collection by library studies and internet resources and connection with active scientific 

and research centers.The evidence indicates that gathering of suburbanites in one area, regarding their 

economic and social conditions before the flood, has created a poor neighborhood where the 

indicators of poverty and deprivation have continued throughout these years. This has let to the 

physical urban decay due to the reasons of not handling, repairing, maintaining and ignoring the basic 

principles of construction.  

Key words: Neka flood, housing reconstruction, informal housing, emprowement 
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