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چکیده
کرده اند. یکی از مراحل اصلی مدیریت بحران اسکان  که متخصصان شهری آن را برای مقابله با بحران های شهری تدوین  مدیریت بحران راهبردی است 
موقت حادثه دیدگان است و فضاهای باز شهری قابلیت باالیی در تسهیل این مرحله از مدیریت بحران دارند. در سال های اخیر، قانون انتقال اراضی نظامی 
ح در این زمینه چگونگی توسعه ی  ج از محدوده ی شهرها زمینه ی توسعه ی مجدد آن ها را در کشور فراهم ساخته است. یکی از مسائل مطر درون شهری به خار
مجدد با رویکرد مدیریت بحران است. این پژوهش در راستای حل این مسئله و با هدف ارائه ی معیارهایی برای توسعه ی مجدد اراضی نظامی با رویکرد 
کم، حمل و نقل و سازمان فضایی  کاربری زمین، تأسیسات، ترا که می توان معیارهایی در زمینه ی  مدیریت بحران و انتخاب پادگان دوشان تپه نشان داد 
ح ها با معیارهای معرفی شده  ح های پیشنهادی برای توسعه ی مجدد و ارزیابی این طر پیشنهاد کرد. بررسی شرایط شهری و محلی پادگان دوشان تپه، ارائه ی طر
که در شرایط  کرد  کاربری ها و تأسیسات موجود، مجموعه ای احداث  کثر استفاده ی انطباقی از  که می توان با حدا با روش تحلیل سلسله مراتبی، نشان می دهد 
کاربری های شرطی، چندعملکردی، موقتی، سبز و تفریحی باشد و در شرایط بحرانی با انعطاف پذیری باال به سرعت برای عملکردهای امدادی و  عادی دارای 

اسکان موقت آماده گردد.
.AHPکلیدی: مدیریت بحران، توسعه ی مجدد، اراضی نظامی، پادگان دوشان تپه، روش واژه های 

Military Fields Redevelopment Criteria of Efficiency 
in Crisis Management; 
Case Study: DooshanTappeh Base.
Kazem Afradi*1, Farshad Noorian2

Abstract
The crisis management is a strategy that has been developed by urban experts, con-fronting with urban disasters. One of the main stages of crisis 
management is the tem-porary housing for disaster victims. Urban open spaces have a high potential to facilitate this phase of crisis management. 
In recent years, the law of “Transferring the Military Land Uses from City Limits," has provided their redevelopment in Iran. One of the issues 
in military land fields transferring is how to redevelop these fields with paying attention to the crisis management approaches. This study aims 
to indicate the main criteria for redeveloping military fields in accordance with crisis management approaches. Dooshantappeh base is selected 
as a case study in order to solve temporary housing issue during a crisis. The indicated criteria were land use, utilities, density, transportation 
and spatial structure fields. Site location and urbanization conditions were considered for site redevelopment strategies. The Analytic hierarchy 
process was used as decision making technique in this study. The results show that the maximum adaptation of existing constructions and facilities 
to the redeveloped plan of military fields provide conditional, multifunctional, temporal, recreational and greening opportunities of land use. This 
redeveloped area could be used as a rescue area quickly with high flexibility for temporary housing.
Keywords: Crisis management, Redevelopment, Military fields, DooshanTappeh Base, Analytic hi-erarchy process technique (AHP).
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مقدمه
انسانی  بحران های  برابر  در  که  هستند  بــازی  مکان های  شهرها 
راستا  این  در  می شوند.  تشویش  و  اختالل  دچار  مختلف  طبیعی  و 
برای  را  بحران   راهبرد مدیریت  که مسئوالن شهری  است  سال ها 
با  نکات  از  یکی  کــرده انــد.  پیشنهاد  احتمالی  اختالالت  با  مقابله 
که طبق بررسی های  اهمیت در زمینه ی مدیریت بحران این است 
کنش  وا هم  اندازه  هر  وضعیت،  خوش بینانه ترین  در  شده،  انجام  
آثار بحران سریع و همه جانبه  با  سازمان های مسئول برای مقابله 
باشد و به هر میزان از امکانات و تجهیزات مناسب استفاده شود، 
پاسخ گویی  به  قــادر  امــدادی  نیروهای  بحرانی  شرایط  در  هم  بــاز 
کمک های  بــحــران  از  پــس  اول  ســاعــت  چند  تــا  و  نیستند  ســریــع 
ایــن شرایط  رســیــد.  آســیــب دیــدگــان نخواهد  بــه  ســازمــانــدهــی شــده 
مختلف  مراحل  به  بخشیدن  سرعت  برای  راهکارهایی  تدبیر  لزوم 
مدیریت  اصلی  مراحل  از  یکی  می سازد.  روشن  را  بحران  مدیریت 
موقت  اسکان  کز  مرا و  کن  اما تأمین  و  کنان  سا تخلیه ی  بحران 
است  شده  شمرده  سوانح  در  غذا  و  آب  چون  اولیه ای  امکانات  با 
اسکان  برای  محلی  منزله ی  به  می تواند  موقت  اسکان  کز  مرا  .]1[
اضطراری، فوری یا مقدماتی یا اسکان میان مدت در قالب اسکان 
این  دوی  هر  یا  گیرد  قــرار  بهره برداری  مــورد  (مجتمع)  اردوگــاهــی 
مکان ها را بالقوه در خود جای دهد ]2[. در پژوهش های مختلف 
پهن،  بــلــوارهــای  متوسط،  بوستان های  بـــزرگ،  بوستان های  از 
حریم ها  و  خصوصی  وســیــع  فضاهای  ورزشــگــاه هــا،  توقفگاه ها، 
نیروهای  استقرار  و  موقت  اسکان  بــرای  مکان هایی  منزله ی  به 
امدادی یاد شده است ]3[. وجود چنین فضاهایی در درون شهرها 
فرصت بسیار مهمی است، به ویژه در مجاورت بافت های فشرده 
هم  و  بحران زا  هم   ... و  آتش سوزی  هوایی،  حمالت  زلزله،  در  که 
که بالقوه توانایی  آسیب پذیرتر هستند. یکی از سیاست های شهری 
فراهم  را  موقت  اسکان  و  بحران  مدیریت  بــرای  فضاهایی  ایجاد 
به  این سیاست  توسعه ی مجدد شهری  است.  مــی آورد، سیاست 
دنبال توسعه ی دوباره ی مناطق متروک، بی استفاده، بایر، آلوده، 
کارخانه های فرسوده و اراضی نظامی  درون شهری  است. در حال 
نظامی  اراضی  مجدد  توسعه ی  قانونی  زمینه ی  ما  کشور  در  حاضر 
کید بر لزوم  درون شهری فراهم آمده  و پژوهش حاضر نیز در پی تأ
توجه به مدیریت بحران در توسعه ی مجدد این آخرین سرمایه های 
مجدد  توسعه ی  چگونگی  پژوهش  ایــن  مسئله ی  اســت.  شهری 
اراضی نظامی درون شهری با توجه به اصل مدیریت بحران است. 

هدف پژوهش
ــه ی راهــکــارهــایــی بـــرای تــوســعــه ی مــجــدد اراضـــی نظامی در  ــ ارائ
شهرهای ایران، با توجه به مدیریت بحران، هدف اصلی و پیشنهاد 
ح توسعه ی مجدد اراضی پادگان دوشان تپه با رویکرد مدیریت  طر

بحران هدف فرعی این پژوهش است.

روش پژوهش
مبانی  مطالعه ی  به  تحلیلی  روش  مبنای  بر  ابتدا  حاضر  پژوهش 
نــظــری تــوســعــه ی مــجــدد، بــررســی ویــژگــی هــای اراضـــی نظامی و 

ارائه ی  ضمن  سپس  می پردازد.  بحران  مدیریت  در  موجود  اصول 
رویکرد  با  نظامی  اراضــی  مجدد  توسعه ی  در  کالبدی  راهکارهای 
مــبــادرت  زمینه  ــن  ای در  معیارهایی  معرفی  بــه  بــحــران  مــدیــریــت 
شده  ارائه   راهکارهای  از  استفاده            با  دوم  بخش  در  آنگاه  مــی ورزد. 
پادگان  مجدد  توسعه ی  ح  طر برای  را  گزینه هایی  اول،  بخش  در 
دوشان  تپه پیشنهاد می کند و در نهایت با امتیازدهی به معیارهای 
در  و    6(AHP) سلسله مراتبی  تحلیل  فرایند  روش  با  معرفی شده 

گزینه ی نهایی را ارائه می دهد.  7 EC نرم افزار

توانایی توسعه ی مجدد اراضی نظامی درون شهری در 
مدیریت بحران

که برای  توسعه ی مجدد نمایانگر فرایندی از توسعه ی زمین است 
کار  به  شهری  فضای  بافت  اجتماعی  و  اقتصادی  کالبدی،  احیای 
می رود. توسعه ی مجدد، که با اقدامات کالبدی پیوند خورده، اغلب 
کسازی منطقه از تأسیسات زیرزمینی و ساختمان ها و ارتقای  شامل پا
توسعه ی   .]4[ اســت  تــازه  عملکردی  بــرای  موجود  زیرساخت های 
که یک یا  کل، مناطقی از شهر را مورد توجه قرار می دهد  مجدد در 

چند مورد از این شرایط را داشته باشد:
 زمین استفاده نشود؛. 1
زیرساخت ها) . 2 و  (ساختمان ها  انسان ساخت  محیط 

فرسوده باشد؛ 
فرصت های اقتصادی آنجا محدود باشد ]5[.. 3

کارخانه ها و صنایع، معادن فرسوده، تأسیسات   توسعه ی مجدد در 
قدیمی  شــهــری  ســایــر خــدمــات  و  ــاری  ــن آب ک مناطق  نــقــل،  و  حمل 
اجتماعی،  اقتصادی،  مختلف  اهــداف  با  و  نظامی  کاربری های  و 
خ  ر امنیتی  و  گردشگری  تفریحی-  فرهنگی،  اداری،  مسکونی، 
می دهد ]6[. در این میان اراضی نظامی درون شهری و ساختارهای 
که می توان با بهره گیری از  موجود در آن دارای قابلیت هایی هستند 
کنترل  آن ها در فرایند توسعه ی مجدد به اهداف مختلفی از جمله 
از  امــکــان اســتــفــاده  اراضـــی  ایــن  کـــرد. در  کمک  بــحــران  و مدیریت 
سربازخانه ها، انبارها، محل دپوی تجهیزات نظامی و ساختمان های 
شکل  به  اغلب  شده  یاد  اراضــی  دارد ]7[.  وجود  فرماندهی  و  اداری 
و  فرماندهی  ستادهای  زمینی،  یا  هوایی  پایگاه های  پــادگــان هــا، 
شده اند  محاصره  مسکونی  بافت های  میان  در  زندان ها  و  آموزشی 
و از این رو قابلیت فرار و تخلیه و نیز روند امداد و نجات را افزایش 
می دهند. در اغلب موارد، ساختمان های موجود در سایت های نظامی 
درون شهری به علت پدافند غیرعامل یا وسعت قابل توجه این اراضی 
کنده هستند. فضای باز میان ساختمان ها، ضمن اینکه خود مانع  پرا
را  اسکان  و  نجات  و  امــداد  زمینه ی  می شود،  بحران ها  پیشروی  از 
اراضی وسیع دست نخورده  از سوی دیگر وجود  فراهم می آورد ]8[. 
آن  از  بهره گیری  امکان  نظامی  مناطق  اغلب  در  مرتع  صــورت  به 
 .]9[ می نماید  تسهیل  اسکان  بــرای  محلی  منزله ی  به  را  بخش ها 
عالوه بر این می توان به امکان استفاده از باندهای پرواز، آشیانه ی 
هواپیماها، پناهگاه های زیرزمینی، مسیر سان، محل صبحگاه ها، 
وجود   ،]11 ،10[ نظامی  مناطق  در  موجود  سبز  فضاهای  و  رزمایش 
از سامانه ی تأسیسات شهری  تأسیسات و تجهیزات نسبتًا مستقل 
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در مناطق نظامی در مقایسه با سایر بافت های مجاور شهری ]12[ و 
قابلیت شناسایی آسان منطقه از جانب مردم به علت قدمت زیاد و 

هویتمندی آن ]13[ اشاره کرد.

مجدد  توسعه ی  در  برنامه ریزی  و  طراحی  راهکارهای 
اراضی نظامی با رویکرد تسهیل مدیریت بحران

این راهکارها باید به دو هدف منجر شود: اول اینکه پس از توسعه ی 
که  کاربری ها و فعالیت هایی در مناطق نظامی استقرار یابند  مجدد، 
ضمن سازگاری با یکدیگر، ایجاد بحران نکنند؛ دوم اینکه به کاهش 
گردد.  واپایش و مدیریت بحران در بافت های پیرامون منطقه منجر 

کرد: با توجه به این اهداف می توان راهکارهای زیر را ارائه 
امر مدیریت بحران الزم  برای تسهیل  نقل:  و  زمینه ی حمل  در   -
است تا شبکه ی حمل و نقل منطقه به گونه ای طراحی شود که عالوه 
بر رفت و آمد آسان در خود منطقه بیشترین ارتباط را با همسایگی ها و 
بافت های اطراف برقرار سازد، زیرا این گونه مناطق را در اغلب موارد، 
در  نیز  توقفگاه ها  کرده اند.  محاصره  شدت  به  پیرامون  بافت های 
مجاورت  در  که  توقفگاه هایی  از  استفاده  اولویت  با  مختلف،  نقاط 
به  باید  هستند،  مستقر  پادگان ها  اداری  و  ستادی  ساختمان های 
که از تجمع و شد آمد در یک بخش جلوگیری  گردند  نحوی توزیع 
شود. همچنین فراهم بودن سامانه های مختلف جابه جایی می تواند 
زمینه ی حرکت سریع و آسان به منطقه را به ویژه در مواقع بحرانی 
و  پــرواز  باندهای  سان،  مسیرهای  می توان  مثال  برای  کند.  فراهم 
محل صبحگاه ها را در قالب مسیرهای پیاده روی، دوچرخه سواری، 
کرد. قوس  ایستگاه های مترو و اتوبوس مجددًا ساماندهی و استفاده 
معابر به ویژه در نزدیکی بخش های امدادی منطقه بهتر است طوری 
باشد که ضمن فراهم کردن دسترسی راحت، شکل مستقیم و زاویه ی 
کمتری (کمتر از 90 درجه) داشته باشد. در این زمینه هر چه شیب 
کمتر باشد، نجات سریع تر صورت می پذیرد و آسیب پذیری نیز  معابر 

کاهش می یابد.
 الزم است تا عرض معابر پیشنهادی منطقه به اندازه ای باشد (حتمًا 
امدادرسانی و حضور وسایل آتش نشانی،  امکان  که  از 6 متر)  باالتر 
کند. در این زمینه  آمبوالنس و سایر ماشین های اضطراری را فراهم 
که به ویژه  می توان معابر پیرامون ساختمان های امدادی و درمانی 
است  الزم  کرد.  ساماندهی  را  است  متداول تر  هوایی  پایگاه های  در 
گره ها و تقاطع های جدید در سایت نیز به تعدادی باشد که در صورت 
گزینه های قابل توجهی برای دسترسی فراهم  از آن ها  انسداد یکی 
باشد. همچنین برای مدیریت بحران، شبکه ی ارتباطی شطرنجی 
کل منطقه نسبت به شبکه ی خطی و شبکه ی ارتباطی شعاعی  در 
کز امدادی و بحرانی دارای  نسبت به شبکه ی حلقوی در نزدیکی مرا
اطراف  نقل  و  حمل  شبکه ی  می توان  این  بر  عــالوه  اســت.  اولویت 
ایجاد  منظور  به  را  مهم  کاربری های  پیرامون  همچنین  و  منطقه 

حلقه ی حرکتی به هم متصل و تکمیل کرد.
انتقال  از  کاربری ها: طبق قانون باید اراضی حاصل  در زمینه ی   -
به  توجه  با  یابد.  اختصاص  عام المنفعه  کاربری های  به  پایگاه ها 
کاربری های پیشنهادی در توسعه ی مجدد اراضی نظامی  این نکته 
هدف  دو  که  باشند  کاربری هایی  باید  بحران  مدیریت  رویــکــرد  با 

تسهیل  بــرای  بــودن  مناسب  و  بــودن  عام المنفعه  نمایند:  تأمین  را 
مدیریت بحران.

خسارت ها،  کاهش  شامل  اصلی  رکن  چهار  بحران  مدیریت  بــرای   
که  کنش و بازسازی و عادی سازی شمرده شده است ]15[  آمادگی، وا
اسکان  اجرایی،  آموزش های  رزمایش ها،  برگزاری  با  تقریبًا می توان 
برپاسازی  امـــدادی،  کمک های  ذخــیــره ی  حــادثــه دیــدگــان،  موقت 
کز درمانی سر پایی، هر چهار رکن را در مناطق نظامی  اردوگاه ها و مرا
کنار  در  منطقه  جدید  کاربری های  ایــن،  بر  عــالوه  ساخت.  محقق 
گونه ای  به  باید  پیشین  نظامی  اداری-  و  تأسیساتی  کاربری های 
تعامل سازنده  کردن  برقرار  کنار یکدیگر، ضمن  که در  ترکیب شوند 
و مکمل، سازگار باشند و نه تنها بحران ساز نباشند، بلکه به مدیریت 

بحران در بافت های پیرامون نیز کمک کنند.
 یکی از مزیت های پایگاه های نظامی اغلب، وجود سطوح وسیعی در 
قالب مراتع و فضاهای بایر یا سبز است. این فضاها نقش مهمی در 
کاهش میزان عمل و نتایج حاصل از حوادث طبیعی و مصنوعی دارد. 
از عمده ترین عملکردهای فضای باز در هنگام بروز حادثه جدا ساختن 
یک منطقه ی دارای پتانسیل خطر از دیگری و بدین ترتیب متمرکز 
زنجیره ای  توسعه ی  از  جلوگیری  و  مخرب  نیروهای  فعالیت  کردن 
می تواند  اضطراری  مواقع  در  باز  فضای  همچنین   .]3[ است  وقایع 
منطقه ا ی در دسترس با امکان فرار و استقرار و پناه گرفتن باشد ]16[. 
قالب  در  که  باشد  طوری  باید  نیز  منطقه  کاربری  نظام  سازماندهی 
بوستان های  تأسیسات،  سبز،  فضای  نظیر  مختلف  عملکردهای 
گردشگری، میدان های وسیع و ... به حفظ فضاهای باز  تفریحی و 
موجود در اراضی نظامی کمک کند. به عالوه، در این سازماندهی باید 
و  مختلف  کاربری های  عادالنه ی  توزیع  و  کافی  سرانه ی  تأمین  به 

فضاهای باز در منطقه توجه کرد.
اختالط  عامل  دو  مجدد،  توسعه ی  جهانی  مختلف  نمونه های  در   
کاربری ها راهبردی متداول است. در این راهبرد واحدهای  و تنوع 
مسکونی - سازمانی خانوارهای نظامی در تلفیق با واحدهای تجاری 
خدمات  سایر  با  ترکیب  در  اداری،  کز  مرا می گیرند.  قــرار  فرهنگی  و 
محلی، بیشتر در قالب ساختمان های دو یا سه طبقه قرار می گیرند که 
طبقه ی همکف به واحدهای تجاری و خدماتی اختصاص می یابد. 
نیز  بحران  مدیریت  رویــکــرد  با  نظامی  اراضــی  مجدد  توسعه ی  در 
می توان این راهبرد را با مالحظاتی به کار بست. اول اینکه در زمینه ی 
کنترل بحران، تنوع وجود داشته باشد و  کاربری های مناسب، برای 
که در عملکرد هر  کاربری ها در حدی نباشد  دوم اینکه اختالط این 

کاربری و تسهیل دسترسی آسان و سریع به آن اختالل ایجاد گردد.
مجدد  توسعه ی  فرایند  و  نظامی  نهادهای  با  کره  مذا که  حالی  در 
مــی تــوان  بینجامد،  طــول  بــه  ســال  چندین  اســت  ممکن  منطقه 
کاربری های موقتی را به منظور مدیریت کوتاه مدت بحران در منطقه 
کاربری های موقتی  از  کرد. برنامه ریزان باید طیف متنوعی  احداث 
نمایشگاه ها،  بــرگــزاری  کنند.  شناسایی  را  منطقه  در  استقرار  قابل 
گل  کشاورزی شهری، تولید  جشنواره ها، مسابقات هنری و ورزشی، 
ح  که تا تکمیل طر کاربری های موقتی هستند  گیاه و ... از جمله  و 

توسعه ی مجدد می توان در منطقه مستقر کرد.
با  است.  رایج  اقدامات  از  دیگری  شرطی8 نوع  کاربری های  استقرار 
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 شـــمـــاره چــهــارم

کار امکانی فراهم می شود تا در شرایط عادی با رعایت شرط های  این 
(نــرم)  موقتی  کاربری های  مجدد،  توسعه ی  ح  طــر در  شــده  تعیین 
و  جمع آوری  بالفاصله  بحرانی  شرایط  در  و  گــردد  مستقر  منطقه  در 
گیرد. این شرط ها می تواند  برای مدیریت بحران مورد استفاده قرار 
منطقه  از  استفاده  خاص  ساعت های  یا  فصل  روز،  سال ،  ــاره ی  درب
کاربری شرطی و ساختمان پیشنهادی آن باید خود بحران زا  باشد. 
کاربری باشد ]17[.  نباشد و در شرایط بحران نیز قابل تخلیه و تغییر 
آشیانه ی هواپیماها،  پرواز،  باندهای  راهبرد می توان  این  بر اساس 
و  رزمایش  صبحگاه ها،  محل  سان،  مسیر  زیرزمینی،  پناهگاه های 
کاربری های شرطی،  فضاهای سبز موجود در مناطق نظامی را برای 
ساماندهی و مجددًا استفاده کرد. اقدامات زیر نمونه هایی از کاربست 

این راهبرد است: 
کاربری اداری و مسیرهای . 1 کاربری سربازخانه ها به  تغییر 

سان به منزله ی معبر یا مسیر پیاده روی یا دوچرخه سواری؛
حفظ باند پرواز و استفاده به مثابه ی معبر عمومی، مسیر . 2

فضای  همگانی،  ورزش  پیاده روی،  دوچرخه سواری، 
سبز، مسیرهای دو و میدانی یا محل فرود هواپیماها؛

حفظ ساختمان های تاریخی و دارای پیرایه های معماری . 3
کانون تعامالت محلی یا  و بهره برداری از آن ها به منزله ی 

موزه؛
گون در . 4 گونا حفظ و نمایش نمادین محل وقوع حوادث 

منطقه و نقش پایگاه ها در دوره ی عملکردشان؛
از . 5 نظامی  فرسوده ی  تجهیزات  تخلیه ی  و  جمع آوری 

منطقه؛
حفظ و ساماندهی فضاهای سبز برای تفریحات محلی و . 6

کنان همسایگی ها؛ سا
زیست محیطی . 7 حساس  اراضی  از  حفاظت  و  ساماندهی 

برای حفظ گونه های گیاهی و جانوری؛
جزایر . 8 اثرات  کاهش  برای  موجود  مراتع  از  بهره برداری 

ویژه  (به  آزاد  هوای  دادن  جریان  و  درون شهری  گرمایی 
در مناطق با بافت فشرده ی شهری)، زهکشی رواناب ها، 
اسکان حادثه دیدگان در شرایط بعد از وقوع بحران های 
شهری نظیر زلزله، احداث دریاچه های مصنوعی و حفظ 
گونه های گیاهی و جانوری در حال انقراض آن شهر و ... .

حفظ و نمایش هواپیماهای قدیمی و سالم در پایگاه های . 9
هوایی؛

ج های مراقبت به کاربری تجاری یا موزه . 10 تغییر کاربری بر
و ... .

به کارگیری مجدد سالن های انتظار و واپایش و آشیانه ی . 11
کنسرت ها، سالن  نمایشگاه ها،  برگزاری  برای  هواپیماها 

کاربری های اداری و ... . اجتماعات، 
همچنین اختصاص پهنه های وسیع بی استفاده در مناطق نظامی 
برای استقرار کاربری چند عملکردی زمین شهری9 امکان انجام دادن 
گون و به ویژه مواقع بحرانی  گونا فعالیت های متفاوت در زمان های 
را فراهم می سازد ]18[. وقوع عملکردهای موقت و انعطاف پذیری، 
عادی  شرایط  در  و  اســت  زمین  از  بــهــره بــرداری  این گونه  ویژگی  دو 

می توان با انجام دادن عملکردهای موقتی و بینابین از این کاربری ها 
کرد. از مصالی امام خمینی (ره) تهران می توان به  استفاده ی بهینه 

منزله ی یکی از کاربری های چند عملکردی در تهران نام برد.
اصول  تابع  کالبدی  فضایی  موقعیت  در  شهری  عنصر  هر  استقرار 
کارایی  که در صورت رعایت آن اصول، موفقیت و  و قواعدی است 
این مبنا معیارهایی  بر  تأمین می شود.  عملکردی هر عنصر شهری 
و  بیمارستان  نظیر  حساس  امـــدادی  کــاربــری هــای  جانمایی  ــرای  ب
که  کز مدیریت بحران شمرده شده است  درمانگاه، آتش نشانی و مرا
با رعایت آن ها می توان با استفاده از ساختمان های نظامی موجود در 
کرد. در ادامه  از ساخت و ساز جدید جلوگیری  منطقه تا حد زیادی 
در  امـــدادی  حساس  کاربری های  جانمایی  در  که  آن هــا  از  بخشی 

توسعه ی مجدد قابل توجه است، ذکر می شود ]19[:
نبود مانع در طول مسیر دسترسی به کاربری های امدادی؛. 1
ایمنی و امنیت منطقه و ساختمان مورد نظر برای استقرار . 2

کاربری امدادی؛
کز . 3 برقرار شدن نظام سلسله مراتب عملکردی با سایر مرا

امدادی؛
کنان بافت های . 4 ایجاد نکردن اختالل در آرامش و رفاه سا

مجاور؛
تحت . 5 که  جمعیتی  با  کاربری  ظرفیت  تناسب  و  کفایت 

پوشش قرار می دهد؛
سازگاری با کاربری های مجاور؛. 6
و . 7 کاربری  به  افراد  دسترسی  برای  قبول  قابل  فاصله ی 

خدماتی که ارائه می دهد؛
تا . 8 کاربری در افق 20  گسترش ظرفیت  قابلیت توسعه و 

30 ساله.
کم: نبود فضای خالی و باز، بین بافت و چیدمان  - در زمینه ی ترا
و  بحرانی  مواقع  در  تا  می گردد  سبب  یکدیگر،  کنار  در  بناها  کم  مترا
از سوی  زمان جنگ در صورت وارد آمدن هرگونه آسیب و خسارت 
ریــزش  از  ناشی  انسانی  تلفات  بــافــت،  فشردگی  سبب  بــه  دشــمــن، 
ساختمان ها بسیار افزایش یابد ]20[. ٌبنابراین در توسعه ی مجدد، با 
کم  کم  ترا کاربری های  رویکرد مدیریت بحران، الزم است با استقرار 
همچون فضای سبز، توقفگاه ها و مکان های تفریحی در جای جای 
اراضی نظامی از فشردگی بافت کاست. همچنین در توسعه ی مجدد 
کم ساختمانی با توجه به عرض معابر پیش بینی  شده، توزیع  باید ترا
گردد؛ زیرا در غیر این صورت با محصوریت نامناسب، منجر به مشکل 
شدن یا حتی ناموفقی عملیات امدادرسانی خواهد شد ]21[. در اغلب 
کم ساختمانی باالیی در مناطق نظامی وجود ندارد؛ بنابراین  موارد ترا
در توسعه ی مجدد باید بیشترین تالش برای تثبیت این وضعیت به 

عمل آید.
کمبود خدمات زیربنایی شهری از جمله  - در زمینه ی تأسیسات: 
کمبود انرژی در شرایط بعد از بحران  گاز و آب می تواند موضوع  برق، 
مجدد  توسعه ی  در  منظور  بدین   .]21[ کند  وخیم تر  و  جدی تر  را 
دستگاه های  باید  بحران  مدیریت  رویکرد  با  نظامی  کاربری های 
شهری  شبکه ی  به  را  نظامی  پایگاه های  مستقل  نسبتًا  تأسیساتی 
متصل و در سطحی دیگر آن را تکمیل و روز آوری کرد. حفظ ساختمان 
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جدول 1: معیارهای مهم در توسعه ی مجدد اراضی نظامی با رویکرد مدیریت بحران ]نگارندگان[ شـــمـــاره چــهــارم

کاربری های نظامی و گسترش پست ها، مخازن  تأسیسات موجود در 
را  وسیع  مناطق  حساس  بخش های  در  تأسیساتی  ایستگاه های  و 
می توان از دیگر اقدامات ضروری برای تسهیل امر مدیریت بحران به 

شمار آورد. 
کالبدی موجود  - در زمینه ی سازمان فضایی: یکی از ویژگی های 
توده های  کنده ی  پرا و  غیریکنواخت  توزیع  نظامی  پایگاه های  در 
مسائل  رعایت  علت  به  آن هــا  مختلف  بخش های  در  ساختمانی 
جدید  فضایی  سازمان  تعریف  در  اســت.  غیرعامل  پدافند  و  امنیتی 
منطقه، بهتر است این شرایط ساماندهی شود و تنظیم توده و فضا 
که قطعه های جدید سه ویژگی را داشته باشند: اول  به صورتی باشد 
اینکه بیشتر شکل مربعی داشته باشد تا مستطیلی، زیرا در این صورت 
امکان حرکت و دسترسی بیشتر فراهم است. دوم اینکه قطعه ها باید 
کمترین معابر بن بست  که  کنار یکدیگر مستقر شوند  گونه ای در  به 
گردد و نهایتًا اینکه راه های ارتباطی به صورتی  و پیچ در پیچ ایجاد 
برای هر  امکان دسترسی  که  کنند  میان قطعه های شهری عبور  از 
تنظیم  اما  پهن  و  عریض  معابر  وجــود  گــردد.  برقرار  خوبی  به  کاربر 
نشده بر اساس اصول سلسله مراتب حرکتی از دیگر ویژگی های قابل 
مشاهده در پایگاه های نظامی است. از این رو الزم است با ساماندهی 
سلسله مراتب حرکتی در منطقه به خوانایی بیشتر و دسترسی آسان تر 
است  الزم  سلسله مراتب  ایــن  در  کــرد.  کمک  آن  مهم  مکان های 
درون  اصلی  مسیرهای  کنار  در  منطقه  مهم  و  حساس  کاربری های 
منطقه یا شریان های حرکتی و نه مسیرهای فرعی و یک طرفه واقع 

گردند تا ضمن داشتن عملکرد بهتر، دسترس پذیر نیز باشند.

چارچوب نظری
با توجه به راهکارهای برشمرده ی باال، می توان جدول 1 را به منزله ی 
گزینه های مختلف توسعه ی  ارزیابی  معیارهای مهم در سنجش و 

مجدد مناطق نظامی به کار بست. سازگاری هر چه بیشتر با معیارهای 
کاهش وقوع بحران در خود  ح در  ارائه  شده نشانگر توانایی باالی طر

منطقه و مدیریت بحران ایجاد شده در بافت های پیرامون است.  

مطالعه ی موردی
روبــه رو  ارزشمند  فرصتی  و  بنیادی  مشکلی  با  تهران  حاضر  حال  در 
کاهش پذیر می نماید.  که با استفاده از فرصت موجود  است؛ مشکلی 
کالن شهر تهران به علت ساخت و ساز  که امروزه در  مشکل این است 
بی رویه و توزیع بی برنامه ی ساختمان ها در سطح شهر، روز به روز از 
به ساختمان ها  را  کاسته می شود و جای خود  باز در شهر  فضاهای 
می دهد. روند کاهشی فضاهای سبز، باز و ورزشی در تهران را می توان 
کرد. در این دوره، با وجود  گذشته ردیابی  به طور عمده در 40 سال 
شبه  قانونی،  کارهای  شهری،  توسعه ی  مــدون  ح های  طر تهیه ی 
قانونی یا فرا قانونی تخریب و تبدیل این توانایی های طبیعی و ابزار 
که  گرفته است؛ به طوری  دفاعی شهر هر زمان بیش از پیش سرعت 
سیر نزول کاهش فضاهای باز قابل استفاده در مواقع بحران نسبت به 
کالبدی شهر تهران برای شهروندان قابل لمس  گستره ی  جمعیت و 
گسل های درون و مجاور  کنار خطر  را در  گر این مطلب  ا است ]3[. 
شهر، قدمت تأسیسات و فرسودگی باالی بافت ها در مناطق جنوبی 
شهر مورد نظر قرار دهیم، آنگاه حساسیت امر مدیریت بحران در شهر 
تهران آشکار می شود. در مقابل یکی از فرصت های شهر تهران برای 
با معضالت برشمرده شده و مدیریت بحران های احتمالی  مواجهه 
به ویژه در برابر زلزله، استفاده از اراضی وسیع نظامی است. در حال 
کیلومتر مربع  کیلومتر مربعی تهران بیش از 50  حاضر از مساحت 700 
را پادگان های نظامی در بر گرفته اند ]22[. همچنین گفته شده است 
که 10 الی 12 درصد از سطح تهران یعنی چیزی حدود 72 کیلومتر مربع 
کل اراضی تحت پوشش  را به خود اختصاص داده است. مساحت 

تأسیساتی

نحوه ی توزیع تأسیسات
سرانه ی تأسیسات

نظام شبکه ی تأسیساتی

کندهمتمرکز مختلطخطیحلقویپرا

کالبدی

کم منطقهتعداد کل کاربری ها متوسط ترا
تعداد و مساحت کاربری های 

شرطی
تعداد و مساحت 

کاربری های چند عملکردی
شکل 

قطعه ها
مساحت فضای سبز

تعداد و مساحت کاربری های انطباقی به 
جای تأسیسات نظامی

تعداد کاربری های امدادی(درمانی و آتش نشانی) در منطقهتعداد ساختمان های نظامی نوسازی شده

دسترسی

مساحت توقفگاه هاوجود سلسله مراتب حرکتی
شبکه ی حرکتی درون منطقه

نحوه ی توزیع 
توقفگاه ها

تعداد 
تقاطع ها و 

گره ها کندهترکیبیخطیشعاعیشطرنجی متمرکزپرا

تعداد لوپ هاتعداد معابر اصلی درون منطقه
تعداد ورودی ها و 

خروجی های منطقه
تعداد بن بست هاطول مسیر دوچرخه سواری

طول مسیر 
پیاده روی

تعداد ایستگاه های موجود در منطقهتعداد گزینه های حمل و نقل در منطقه
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تهران  در  نظامی  سرانه ی  و  اســت  هکتار   7901 انتظامی  و  نظامی 
مسکونی  مربعی  متر   26/74 سرانه ی  مقابل  در  مربع  متر   12/96
است؛ یعنی در مقابل هر یک متر مربع مسکونی حدود 0/5 متر مربع 

اراضی نظامی سهم هر شهروند تهرانی است ]22[.
که در دهه ی 20 شمسی  واقع در منطقه ی 13  فرودگاه دوشان تپه 
تأسیس شده است، برابر با قدمت پادگان قلعه مرغی و یکی از مناطق 
گذشته محل  که در دهه های  نظامی شهر تهران است. این فرودگاه 
فرود و برخاست های هواپیماهای مختلف نظامی بوده، در سال های 
این  حاضر  حــال  در  اســت.  داشته  را  پــروازهــا  میزان  کمترین  اخیر، 
فرودگاه نقش آموزشی و اضطراری برای فرود و برخاست  هواپیماهای 
برای  دوشان تپه  پــادگــان  انتخاب  چرایی  ــاره ی  دربـ دارد.10  ارتــش 
مطالعه ی موردی می توان به سه ویژگی مهم آن در مقیاس شهری 
(غیر از ویژگی های محلی) برای مدیریت بحران در شهر تهران اشاره 
گسل  اثر فعالیت  بر  برآوردهای شرکت جایکا11  اینکه طبق  کرد: اول 
باال  خسارت  دچــار  تهران  شهر  جنوب  از  عمده ای  بخش های  ری، 
از نکات مورد نظر در توسعه ی مجدد  گرچه یکی  ا می شوند ]23[.  
پادگان قلعه مرغی کاهش خسارات احتمالی در این زمینه بوده است، 
باز  فضای  نبود  و  بافت  باالی  نسبتًا  کم  ترا خسارات،  گستردگی  اما 
قابل توجه در شرق تهران لزوم توجه به مدیریت بحران در توسعه ی 
ح می سازد. دوم اینکه طبق اطالعات  مجدد پادگان دوشان تپه را مطر
غربی  بخش  در  تهران،  شهر  بحران  مدیریت  و  پیشگیری  سازمان 
نیاز  مــورد  پایگاه های  تعداد  آن  اطــراف  محله های  و   13 منطقه ی 
با  دوشان تپه  پادگان  مجدد  توسعه ی  اســت.  باال  بحران  مدیریت 
رویکرد مدیریت بحران و استقرار پایگاه مدیریت بحران می تواند به 

این کمبود پاسخ دهد (تصویر 1).
سومین مورد نزدیکی پادگان دوشان تپه به بخش مرکزی شهر تهران 
و بافت های فرسوده ای است که در برابر بحران بسیار ناپایدار هستند. 
طبق بررسی ها فاصله ی مناسب تا فضاهای اسکان منطقه ای حدود 
کیلومتر از محل سکونت پیشنهاد شده است ]2[. این فاصله طبعًا   2
گر  ا افزایش می یابد.  در مقیاس شهری  کز مدیریت بحران  مرا برای 
کز مدیریت بحران با مقیاس شهری را در تهران  شعاع عملکردی مرا
4 کیلومتر در نظر بگیریم، پادگان دوشان تپه می تواند نقش مؤثری در 

مدیریت بحران در شرق تهران داشته باشد (تصویر 2). 
دارای  دوشان تپه  پادگان  شهری،  مقیاس  با  ویژگی های  از  گذشته 
که می توان در قالب جدول  SWOT به  مختصات محلی نیز هست 

کرد. صورت جدول 2 به آن ها اشاره 
کاربری های نظامی و حادثه خیز از درون  عالوه بر اینکه ذاتًا انتقال 
کاربری های  بافت های شهری و اختصاص اراضی حاصل از آن ها به 
خدماتی و عمومی، خود اقداماتی در راستای کاهش و مدیریت بحران 
ح جامع و تفصیلی نیز به تکمیل این اقدامات پرداخته  هستند، طر
کز شهری، فرودگاه  ح جامع در دسته بندی مرا که طر است. به طوری 
حوزه ی  تجاری  خدماتی-  مرکز  از  بخشی  منزله ی  به  را  دوشان تپه 
شرقی تهران (دوشان تپه) با عملکرد حوزه ی شهری و فرا منطقه ای 
کل منطقه را به سه قسمت تقسیم  ح  گرفته است. این طر در نظر 
کاربری  کرده است: قسمت کوچک فضای عمومی، بخش دیگری با 
مسکونی ویژه و بخش اعظم منطقه به منزله ی فضای عمومی با 

ح تفصیلی منطقه ی 13 نیز ابتدا  غلبه ی فضای سبز و باز ]27[. در طر
که  گرفته مشخص شده است  بر اساس تجزیه و تحلیل های صورت 
این منطقه در مقایسه با سایر مناطق شهر سرانه ی مسکونی، نظامی 
خدماتی  سرانه ی  نظر  از  حال  عین  در  و  دارد  باالتری  تأسیساتی  و 
در  ح سپس  این طر اســت.  نامطلوبی  دارای وضعیت  و فضای سبز 
ح جامع، حل مشکل فشردگی و فرسودگی  راستای خواسته های طر
هم  از  رفــع  و  آن  در  خدمات  کمبود  و  منطقه  بافت های  از  بخشی 
گسیختگی سازمان فضایی منطقه به ساماندهی پادگان دوشان تپه 
تفصیلی  ح  طر مــی پــردازد.  مهم  موضعی  ح  طر یک  تعریف  قالب  در 
سیاست های زیر را برای نحوه ی توسعه در منطقه ارائه داده است 

:]24[
تعدیل کاربری های مورد نیاز در منطقه؛. 1
پیش بینی تمرکز اصلی منطقه در سایت؛. 2
پیش بینی فضاهای سبز وسیع (افزایش سرانه ی فضای . 3

سبز) در جهت رفع کمبودها در این زمینه؛
کم؛. 4 دوری از توده گذاری مترا
پیاده . 5 افراد  جذاب  و  تفریحی  فعالیت های  پیش بینی 

(طراحی مسیرهای پیاده و توسعه ی فضاهای تفریحی)؛
تأمین فضاهای باز به منظور بهره گیری در شرایط بحرانی . 6

و تأمین نیازهای امدادی و کمک  رسانی؛
حفظ ساختمان های دارای ارزش تاریخی درون منطقه؛ . 7
استفاده از قابلیت های بیمارستان فجر و فضای باز باند . 8

فرودگاه برای مرکز مدیریت بحران در حوزه ی شرق تهران؛ 
گسترش فضاهای سبز در منطقه؛. 9

شرق . 10 در  موجود  سازمانی  مسکونی  واحدهای  نگهداری 
پادگان دوشان تپه؛

بخش: . 11 دو  قالب  در  منطقه  کاربری  کلی  تقسیم بندی 
به  غربی  شرقی-  محور  قالب  در  منطقه ای  بخش   -1
منزله ی قسمتی از ستون فقرات منطقه که در آن خدمات 
و  گردشگری  و  باز  فضای  با  رفاهی)  و  اداری  (تجاری- 
قسمت  این  می یابند.  استقرار  مسکونی  کاربری های  نه 
در  تا  کاربری های خاص حفظ می کند  با  را  باز  فضاهای 
زمان بحران از آن استفاده ی مناسب شود؛ 2- اختصاص 
بخشی از اراضی پادگـان به کاربری های حوزه ای و محلی؛

راستای . 12 در  منطقه  غربی  شرقی-  مجهز  محور  ایجاد 
تکمیل شبکه ی ارتباطی کل منطقه (تصویر 3)؛

گرفته در مورد اراضی پادگان سعی شده  در ایده پردازی های صورت 
سازمان  ایجاد  و  منطقه  قطع شده ی  دسترسی های  تأمین  ضمن  تا 
فضایی مناسب، نقاط عطف مورد نظر در اراضی پادگان شامل باند 
مسکونی  پهنه های  اضطراری)،  مــوارد  در  استفاده  (جهت  فرودگاه 
مختلف  بخش های  و  گردند  حفظ  ارزش  دارای  ساختمان های  و 
در چارچوب تفاهم با نیروها در قالب عملکردهای سازگار با محیط 
ح پیشنهادی  گیرد ]26[. در طر شهری حفظ و در اختیار نیروها قرار 
کل منطقه از نظر سلسله مراتب خدماتی به شش رده تفکیک شده 
خدماتی  رده ی  سه  دوشان تپه  پــادگــان  ــرای  ب ح  طــر ایــن  در  اســت. 
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تصویر 1: تعداد و سطح پوشش پایگاه های موجود و مورد نیاز مدیریت بحران ]24[ 

تصویر 2: پادگان دوشان تپه به عنوان پایگاه مدیریت بحران و اسکان حادثه دیدگان بافت های مرکزی و فرسوده ی شهر تهران ]25[

و  که به دلیل استقرار واحدهای مسکونی  گرفته شده است  در نظر 
از آن ها جز در یک رده وجود  امکان بهره برداری  ثابت  کاربری های 
که به رده ی خدماتی  ح تنها بخش مرکزی منطقه  ندارد. در این طر
مدیریت  بــرای  اســت،  یافته  اختصاص  پیشنهادی«  سبز  »فضای 
ح پیشنهادی پژوهش  بحران قابل استفاده است. در این راستا طر

حاضر نیز صرفًا شامل بخش مرکزی می شود.

گزینه های توسعه ی مجدد منطقه 
کدام  در ادامــه ی پژوهش بر مبنای بخش چارچوب نظری، به هر 
تشکیل  با  آنگاه  (جــدول 3).  شد  داده  وزن  زیرمعیارها  و  معیارها  از 
سلسله مراتب معیارها و زیرمعیارها در نرم افزار EC و سنجش آن ها در 
مورد هر گزینه، امتیاز نهایی آن گزینه به دست آمد. به عبارتی در این 
گزینه های تشکیل شده بر اساس چارچوب نظری پژوهش  نرم افزار 
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عوامل درونی

ت
قو

وسعت قابل توجه منطقه. 1
مجاورت با بزرگراه امام علی (ع). 2
و . 3 خدماتی  اداری،  متعدد  ساختمان های  وجود 

نظامی 
نزدیکی به ایستگاه های مترو. 4
توسعه ی . 5 منظور  به  شرق  پایانه ی  اراضی  وجود 

خدمات مورد نیاز منطقه
فراهم بودن تأسیسات زیربنایی در منطقه. 6
نزدیکی به بیمارستان فجر و بوعلی سینا. 7

ف
ضع

در . 8 عمومی  و  رفاهی  خدماتی،  فضاهای  کمبود 
منطقه

در . 9 ویژه  به  منطقه  بافت  کالبدی  فرسودگی 
محله های قدیمی از جمله مفت آباد 

فشردگی و ریزدانگی بافت مسکونی غرب سایت. 10
کمبود فضاهای باز در بافت کل منطقه. 11

عوامل بیرونی

ت
فرص

امکان گسترش فعالیت های پذیرایی - تفریحی با . 12
توجه به محورهای مهم ورودی شهر

ترکیب بخش های مسکونی منطقه با فضای سبز. 13
گذاری ظرفیت های . 14 امکان بهره گیری از امتیازات وا

اضافی در امر توسعه

تهدید

کم در منطقه. 15 توسعه ی ساختمانی مترا
تخریب بناهای موجود. 16
حذف باند پرواز و تأسیسات هوایی. 17
نابودی فضای سبز موجود. 18
توسعه  بدون توجه به بافت پیرامون. 19

مدیریــت  منظــر  از  دوشــان تپه  ســایت   SWOTماتریــس  :2 جــدول 
بحران ]نگارنــدگان[

ح جامع و تفصیلی مورد سنجش قرار  و اهداف پیش بینی شده در طر
گرفت. گزینه ها عبارت بودند از: 

گزینه ی اول: مجموعه ای برای اسکان وسیع اما کوتاه مدت: این 
گزینه اختصاص فضاهای وسیع اسکان و امداد به منظور ساماندهی 
برای  را،  تهران  شــرق  مقیاس  در  حادثه دیدگان  از  زیــادی  جمعیت 
گزینه  کوتاه مدت، در اولویت قرار می دهد. در قسمت امتیازدهی این 

با کسب امتیاز 0/323 کمترین امتیاز را به دست آورد.
و  سریع  کنش  وا بــرای  منظوره  چند  مجموعه ای  دوم:  گزینه ی 
با  گزینه  ایــن  در  احتمالی:  طوالنی تر  اسکان های  بــرای  منعطف 
برای  نیاز  از عملکردهای مورد  کاملی  و  در نظرگیری سطح متعادل 
مدیریت بحران در کوتاه مدت، منطقه به گونه ای ساماندهی می شود 
اسکان های  بــرای  بــاال،  انعطاف پذیری  بــا  ضـــرورت  صــورت  در  کــه 
کثر  گرفته شود و از سویی در شرایط عادی با حدا کار  طوالنی تر نیز به 

گزینه های پیشنهادی ]نگارندگان[ جدول 3: وزن هر کدام از معیارها و زیرمعیارها برای سنجش 

0/309دسترسی0/582کالبدی109تأسیساتیمعیار

زیرمعیار

سیستم شبکه ی 
0/084تعداد بن بست ها0/094تعداد و مساحت کاربری های انطباقی0/263تأسیساتی

نحوه ی توزیع 
0/083وجود سلسله مراتب حرکتی0/089تعداد کاربری های امدادی0/260تأسیسات

سرانه ی 
0/255تأسیسات

0/082نحوه ی توزیع توقفگاه ها0/088مساحت فضای سبز

0/080شبکه ی حرکتی درون منطقه0/084تعداد ساختمان های نظامی نوسازی شده

0/079تعداد گزینه های حمل و نقل در منطقه0/082تعداد و مساحت کاربری های چند عملکردی

0/076مساحت توقفگاه ها0/081تعداد و مساحت کاربری های شرطی

کم منطقه 0/076تعداد معابر اصلی درون منطقه0/079متوسط ترا

0/075تعداد ورودی ها و خروجی های منطقه0/078شکل قطعه  ها

0/077تعداد کل کاربری ها

0/075تعداد تقاطع ها و گره ها

0/074طول مسیر پیاده روی

0/072تعداد لوپ ها

0/072تعداد ایستگاه های موجود در منطقه

0/071طول مسیر دوچرخه سواری

ح تفصیلی ]26[ تصویر 3: شبکه ی معابر پیشنهادی طر
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به  انطباقی)  کاربری  قالب  تأسیسات موجود (در  و  بناها  از  استفاده 
کاربری های  گرفته شود. انعطاف پذیری باال در تبدیل پایگاه به  کار 
اسکان  بــرای  مکانی  به  تبدیل  عــادی،  شرایط  در  شهری  انطباقی 
کوتاه مدت در شرایط بحرانی و حتی تبدیل به مکانی برای اسکان 
گزینه ها است. این  گزینه نسبت به سایر  طوالنی تر، مزیت اصلی این 
گردید  گزینه ی برتر انتخاب  گزینه با کسب امتیاز  0/351 به منزله ی 

(تصویر 4).

در  درمانی  و  امــدادی  تدارکاتی،  گسترده ی  ستاد  ســوم:  گزینه ی 
نیاز  مورد  کاربری های  سایر  وجود  امکان  گرچه  ا منطقه ای:  سطح 
گزینه  گزینه وجود دارد، تمرکز این  برای امر مدیریت بحران در این 
ستادی  به  دوشان تپه  منطقه ی  از  عمده ای  بخش  عبارتی  به  یا 
کمک های امدادی  ک و  ک و خورا گسترده برای تخلیه و توزیع پوشا
به وسیله ی بالگردها و هواپیماهای باربری، درمان حادثه دیدگان و 
سایر امور تدارکاتی، در مقیاس منطقه ای و فرامنطقه ای است. این 

گزینه با کسب امتیاز 0/327 در رده ی دوم قرار گرفت.
کثر  بــا حدا ــادی  ع مــی تــوان در شــرایــط  گزینه ی منتخب  ــاس  اس بــر 
کاربری های  بهره برداری از زیرساخت ها و بناهای موجود در منطقه، 
مختلفی نظیر واحدهای اداری، مسیر پیاده روی و دوچرخه سواری، 
اتوبوس،  ایستگاه  تاریخی،  اثر  ج مراقبت به منزله ی  باند پرواز و بر
ایستگاه مترو، توقفگاه، خرده فروشی، موزه ی تاریخ هوایی، مسجد، 
کاربری های نرم12 (زمین بازی، فضای سبز عمومی، زمین ورزشی، 
بخش های  مصنوعی،  دریــاچــه ی  خورشیدی)،  پانل های  جایگاه 
و  فنی  آمــوزش  مرکز  مشروط،  تجاری  کاربری  رستوران،  تأسیساتی، 
کاربری های  حرفه ای و ... را در منطقه مستقر ساخت و از طرف دیگر 

کاربری های  گرفت. این  ثانویه ای برای آن در شرایط بحران در نظر 
گزینه ی  ح پیشنهادی  که در طر کاربری هایی هستند  ثانویه همان 
به  حساس  کز  مرا منتخب  گزینه ی  در  اســت.  شــده  ارائـــه  منتخب 
با هم در  از مسیرهای متعدد  که  گونه ای در منطقه مستقر شده اند 
از سایر  امکان استفاده  انسداد یک مسیر  باشند و در صورت  ارتباط 

مسیرها وجود داشته باشد.

نتیجه گیری
یکی از مراحل اصلی در مدیریت بحران های شهری، اسکان موقت 
کم شهرها سرمایه هایی  حادثه دیدگان است. فضاهای باز در بافت مترا
هستند که امکان خوبی به منظور استفاده در شرایط بحران و اسکان 
موقت فراهم می سازند. اراضی نظامی گونه ای از کاربری های شهری 
برای مدیریت  را  زیادی  باز  که می توانند فضای  محسوب می شوند 
قانون  تصویب  علت  به  اخیر  سال های  در  نمایند.  فراهم  بحران 
زمینه ی  شهرها،  مصوب  محدوده ی  از  نظامی  کاربری های  انتقال 
توسعه ی مجدد مناطق نظامی و بهره برداری از قابلیت این اراضی 
در زمینه ی مدیریت بحران، به ویژه اسکان موقت در کالن شهرهای 

کشور، فراهم شده است.
کاربست راهکارهای طراحی  که می توان با   پژوهش حاضر نشان داد 
کم، سازمان  کاربری زمین، ترا و برنامه ریزی در زمینه ی تأسیسات، 
نظامی  اراضـــی  مــجــدد  تــوســعــه ی  امــکــان  نــقــل،  و  حمل  و  فضایی 
در بخش  فراهم ساخت.  رویکرد مدیریت بحران  با  را  درون شهری 
که می توان با استفاده از راهکارهای  دیگری از پژوهش مشخص شد 
ارائه شده و تدوین آن ها در قالب معیارهای مختلف، طرحی برای 
ارائه  بحران  رویکرد مدیریت  با  پادگان دوشان تپه  توسعه ی مجدد 

تصویر 4: نقشه ی کاربری گزینه ی منتخب ]نگارندگان[
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داد  نشان  منظور  بدین  شده  ارائــه  مختلف  گزینه های  ارزیابی  کرد. 
کاربری ها و تأسیسات  کثر استفاده ی انطباقی از  که می توان با »حدا
دارای  عـــادی  شــرایــط  در  کــه  ــرد  ک ــداث  احـ مجموعه ای  ــود«،  ــوج م
کاربری های شرطی، چند عملکردی، موقتی، سبز و تفریحی باشد و 
در شرایط بحرانی با انعطاف پذیری باال به سرعت برای عملکردهای 

امدادی و اسکان موقت آماده گردد.

پی نوشت
اجرایی  دستگاه های  و  دولتی  مقام های  اقدامات  و  برنامه ریزی   فرایند  بحران:  مدیریت   .1
که با مشاهده و تجزیه و تحلیل بحران ها، به صورت یکپارچه،  دولتی و شهرداری است 
کند  جامع و هماهنگ با استفاده از ابزارهای موجود تالش می کند از بحران ها پیشگیری 
امدادرسانی  مقابله،  الزم،  آمادگی  ایجاد  آثار،  کاهش  جهت  در  آن ها  ع  وقو صورت  در  یا 

کند ]2[. سریع و بهبود اوضاع تا رسیدن به وضعیت عادی و بازسازی تالش 
2.Urban Development Policy
3. Interurban Military Fields

که در محدوده های  کشور  4. در حال حاضر اطالعات روشنی در مورد میزان اراضی نظامی 
زمین  ملی  سازمان  مقامات  اظهارات  بر  بنا  اما  است،  نشده  منتشر  شده اند  واقع  شهری 
حریم  داخل  در  هکتار  هزار   8 و  محدوده  داخل  پادگان  هکتار  هزار   8 حدود  مسکن،  و 
منظور  به  مالحظه ای  قابل  فرصت  میزان  این  دارد.  وجــود  کشور  استان   20 شهرهای 
باز  فضاهای  کمبود  با  که  کشور  کالن شهرهای  در  به ویژه  اسکان،  و  بحران  مدیریت 

مواجه اند، فراهم می سازد. 
که به تازگی مورد بررسی  کاربری های نظامی در ایران بحثی قدیمی است  5. بحث انتقال 
گرفته و به اجرا درآمده است. حدود 22 سال از تصویب ماده ی 177 قانون برنامه ی  قرار 
آن ها  فــروش  محل  از  و  برسند  فــروش  به  مــرور  به  پادگان ها  باید  آن  اســاس  بر  که  سوم 
ج از محدوده ی شهرها ساخته شود، می گذرد. در ماده ی 129 از  پادگان های جدید در خار
گرفته است.  کید قرار  برنامه ی چهارم توسعه نیز خروج پادگان ها  از حریم شهرها مورد تأ
انتقال  بر   1363 سال  در  ایــران  معماری  و  شهرسازی  عالی  شــورای  مصوبه ی   5 بند  در 
که مجلس در سال  کید شده ]3[ و در قانونی  ج از محدوده ی شهرها تأ پادگان ها به خار

گرفته شده است. 88 به تصویب رساند، ضوابط چندی در این زمینه در نظر 
6.  Hierarchical Analysis Process
7. Expert Choice
8. Conditional Land Use
9. Multifunctional Urban Land Use

گذاری بخشی از اراضی فرودگاه موافقت کرده اند.  10. در سال های اخیر مسئوالن فرودگاه با وا
که این فرودگاه پس  گفته ی مسئوالن شهر در آخرین توافقات با ارتش قرار شده است  به 
از انتقال در زمان بروز بحران امکان رزمایش برای امدادرسانی را داشته باشد و در شرایط 

کاربری های عمومی فضای سبز اختصاص یابد. عادی نیز به 
11. Japan International Cooperation Agency (JICA)

از نظر میزان ساخت و ساز و تعبیه ی  که در آن ها  باز  کاربری های تفریحی و فضاهای   .12
(Soft End Uses) :زیرساخت ها محدودیتی وجود دارد
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