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چکیده
وقوع بحرانهای طبیعی و انسانی در همه شهرها امری محتمل است و بنابراین بایستی با مطالعه علمی پتانسیلهای موجود را در
راستای مدیریت بحرانها آمایش کرد .پارکها و بوستانهای شهری در مدیریت بحرانهای شهری نقشی استراتژیک و غیر عامل
ایفاء میکنند :زیرا در مدیریت بحرانهای شهری اصل در دسترس بودن امکانات زیستی از یک سو و از سوی دیگر محصور نبودن
و نیز حساست برانگیز نبودن اصولی اساسی به شمار میروند و این همه در پارکها و بوستانهای شهری در دسترس است .تاریخ
گذشته و معاصر تهران نشان میدهد که این شهر نیز پیوسته نیازمند برنامهریزی برای مدیریت بحرانهای شهری است .هدف این
مقاله تحلیل و تبیین نقش پارکها و بوستانها در مدیریت بحرانهای شهری تهران در راستای اصول پدافند غیر عامل است .سؤال
اصلی مقاله این است که با توجه به اصول پدافند غیر عامل پارکها و بوستانها چه نقشی در مدیریت بحرانهای شهری تهران ایفاء
میکنند؟ فرضیهای را که برای پاسخ گویی به این سؤال در صدد آزمون آن هستیم این است که با توجه به تراکم افقی و عمودی
شهر تهران و ترافیک و فرسودگی بافت شهری و معابر نامناسب و ساخت و سازهای غیر استاندارد سازههای شهری ،پارکها و
بوستانهای شهری میتوانند به عنوان پایگاه مدیریت و مأمن شهروندان و قربانیان مورد استفاده قرار گیرند .نتایج مقاله نیز نشان می-
دهد که پارکها و بوستانهای تهران در صورت وجود برنامهریزی و تجهیز مناسب میتوانند مکانی مناسب برای مدیریت بحرانها
و نیز مأمنی برای شهروندان آسیب دیده تلقی شوند؛ بنابراین در این مقاله تالش خواهد شد با استفاده از منابع کتابخانهای و نیز سایر
منابع علمی موجود به تحلیل و تبیین نقش پارکها و بوستانها در مدیریت بحرانهای شهری تهران در راستای اصول پدافند غیر
عامل پرداخته شود.

واژگان :پارکها و بوستانها ،مدیریت ،بحرانهای شهری ،تهران ،پدافند غیر عامل.

( -1نویسنده مسئول) Ladanmoghadam.alireza@gmail.com
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مقدمه
با توسعه تعداد و گستره شهرها و شهر نشینی و ازدیاد تدریجی شمار شهرهای بزرگ در جهان به خصوص در
كشورهایی مانند ایران ،از یك طرف ازدحام جمعیت و افزایش فشارهای محیطی و اقتصادی بر شهرها و از سوی
دیگر باعث پذیرش نقشها و عملكردهای متعدد توسط شهرها شده است .یكی از مسائلی كه بیشتر شهرهای بزرگ
جهان با آن مواجه هستند ،معضل بحرانهای طبیعی و مصنوع است .در  51سال گذشته در سطح جهان  9/۶میلیون
نفر بر اثر حوادث طبیعی جان باختهاند و  5۴1میلیارد دالر خسارت به كشورها وارد شده است( Allen & Carletti,

 .)2010: 1-27آمارها نشان میدهد كه با تالشهای همه جانبه جهانی به تدریج از حجم تلفات حوادث كاسته شده
است ،به طوری كه از سال  1311میالدی تا سال  5111تعداد كشتهها به  9میلیون نفر یعنی كمتر از نصف این تعداد
در طول  51سال رسیده است ،البته در همین مدت زندگی  111میلیون نفر نیز تحت تأثیر این حوادث قرار گرفته
است و بیش از  59میلیارد دالر خسارت نیز وارد شده است .از سال  5111تا سال  5112میالدی نیز حدود 221۴
فقره بحران بزرگ اعم از حوادث طبیعی مانند سیل ،زلزله ،طوفان ،سونامی و سایر حوادث مشابه و غیر طبیعی مانند:
انواع عملیاتهای تروریستی  ،جنگ و اشغالگری و آتش سوزی در سطح جهان رخ داده است ،حوادثی كه هر كدام
از جهات مختلف دارای تبعات و اثرات متفاوتی بر زندگی اجتماعی مردم دنیا بودهاند (–Bossu etal, 2011: 237

) .259برخی از بحرانها مانند حادثه  11سپتامبر د ر آمریكا ،از چنان اهمیتی برخوردار بوده كه خود سبب بروز
حوادث دیگری مانند بروز جنگ در افغانستان و عراق و گسترش عملیات تروریستی در سطح جهان شده است .در
میان  2قاره جهان قاره آسیا از نظر موقعیت طبیعی با تحمل بیش از یك سوم بالیای طبیعی شاهد بروز بیشترین
سوانح و حوادث بوده است و كشور ایران نیز در میان كشورهای این قاره ،پس از چین ،هند و بنگالدش بیشترین
خسارات را متحمل شده است و در میان كشورهای جهان نیز ششمین كشور مستعد بروز بالیای طبیعی معرفی شده
است زیرا ساالنه حدود  ۴11میلیارد ریال خسارت را در این حوادث متحمل میشود .اهمیت این موضوع وقتی
عینیتر میشود كه دریابیم از مجموع  ۴1بالی طبیعی شناخته شده در جهان ،امكان بروز بیش از  91نوع آن در
كشور ما وجود دارد ،به طوری كه تعداد تلفات انسانی این حوادث در كشور ما در دو دهه اخیر ،بهطور
میانگین ساالنه حدود  ۴111نفر بوده است و این در حالی است كه حوادث مذكور شامل بالیایی مانند آلودگیهای
شیمیائی ،میكروبی ،بیوتكنولوژی ،آتش سوزیها و سایر حوادث و سوانحی كه حاصل فعالیتهای بلند پروازانه و
بعضاً غیرمنطقی و غیراصولی انسانهاست ،نمیشود (.)Borodzicz & Edward,2005
در دسته حوادث طبیعی از آنجا كه تقریباً  11درصد سرزمین ایران در مناطق زلزله خیز قرار دارد ،بیشترین تلفات و
خسارتها نیز مربوطه به زلزله است به گونهای كه طی هزار سال گذشته بهطور میانگین هر  11سال یك زلزله
بزرگ كه دارای تلفات انسانی بوده رخ داده است و بهطور تقریبی طی این مدت بیش از  ۴21هزار نفر جان خود را
از دست دادهاند .در آمارها نیز اعالم شده است كه در قرن بیستم ،ایران با وقوع  13زلزله و  155111نفر تلفات،
رتبه چهارم جهانی را در این زمینه به خود اختصاص داده است .حدود  51درصد خسارات و تلفات وقوع یافته در
كشور نیز مربوط به سیل است و آمارهای موجود بیانگر این است كه تنها بین سالهای  1991تا  1911بالغ بر 9111
مورد سیل ویرانگر در كشور اتفاق افتاده است ()Coombs, 2006؛ اما آنچه مسلم است ،این است كه پیشگیری از
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بروز این حوادث و یا كاهش اثرات تخریبی آنها ،مستلزم توجه به فرآیند و چرخه كامل مدیریت بحران شامل:
اقدامات هفت گانه مربوط به حوزههای پیشبینی ،پیشگیری ،آمادگی ،اقدام (مقابله) ،پاکسازی ،بازسازی ،نظارت و
كنترل و سایر اقدامات ضروری در حوادث و سوانح غیرمترقبه طبیعی و غیر طبیعی است .با توجه به ماهیت
غیرمترقبه بودن ح وادث طبیعی و لزوم اتخاذ سریع و صحیح تصمیمها و اجرای عملیات ،مبانی نظری و بنیادی
دانشی تحت عنوان مدیریت بحران به وجود آمده است .این دانش به مجموعه فعالیتهایی اطالق میشود كه قبل،
حین و بعد از وقوع حوادث طبیعی ،جهت كاهش اثرات این حوادث و كاهش آسیبپذیری انجام گیرد .این موضوع
ارتباط خاصی با مباحث برنامهریزی و مدیریت شهری و جغرافیا دارد ( Office of Security and Risk

.)Management Services, 2007
آنچه موجودیت شهر تهران را تهدید میكند ،شامل دو گونه بحرانهای طبیعی و تهدیدهای مصنوع است .بحرانهای
طبیعی مانند زلزله ،سیل ،آتشفشان ،خشكسالی و ...است .حال آن كه تهدیدهای انسانساخت ،عناوینی مانند
خرابكاری ،جنگ ،خطای انسانی ،تروریسم ،خطاهای مهندسی و ...را به خود اختصاص میدهد .امروزه یكی از
دغدغههای كالن شهر تهران ،كمبود فضاهای باز قابل استفاده در مواقع بحران است .به طوری كه تناسب الزم میان
سطح فضای ساخته شده ،تراكم ساختمانی و فضای باز قابل استفاده در مواقع بحران وجود ندارد .بدیهی است
فضاهای باز شهری را میتوان در مواقع بحران به عنوان پایگاه های امدادرسانی نیروهای عمل كننده و نیز در صورت
امكان برای اسكانهای بزرگ ،اضطراری و اسكان موقت مورد بهرهبرداری قرار داد .در اغلب شهرهای دنیا كارآیی
پارکهای محلهای به تفریح محدود نمیشود و حتی در صورت لزوم از پارکها به عنوان ستاد مدیریت بحران
محالت استفاده میشوند .در زلزله اخیر تهران شاهد بودیم كه شهر عمالً فلج شد و ناكارآمدی تدابیر به خوبی
ملموس بود در حالی كه میتوان از فضاهای مختلف به ویژه پاکهای محلهای استفاده چند بعدی به ویژه در مواقع
بحران داشت .هدف این مقاله تحلیل و تبیین نقش پارکها و بوستانها در مدیریت بحرانهای شهری تهران در
راستای اصول پدافند غیر عامل است .سؤال اصلی مقاله این است كه با توجه به اصول پدافند غیر عامل پارکها و
بوستانها چه نقشی در مدیریت بحرانهای شهری تهران ایفاء میكنند؟ فرضیهای را كه برای پاسخگویی به این سؤال
در صدد آزمون آن هستیم این است كه با توجه به تراكم افقی و عمودی شهر تهران و ترافیك و فرسودگی بافت
شهری و معابر نامناسب و ساخت و سازهای غیر استاندارد سازههای شهری ،پارکها و بوستانهای شهری میتوانند
به عنوان پایگاه مدیریت و مأمن شهروندان و قربانیان مورد استفاده قرار گیرند .پژوهش حاضر در زمره تحقیقات
كاربردی به شمار میرود و جهت تدوین آن روش توصیفی -تحلیلی به كار گرفته شد .اطالعات مورد نیاز از طریق
مطالعات كتابخانهای ،جداول اسنادی ،برداشت میدانی ،استفاده از آمارنامهها و آمارهای سرشماریها اخذ گردیده
است.
رویکرد نظری و مفهومی
در منابع انگلیسی اصطالح دفاع غیرنظامی یا دفاع شهری معادل عبارت  Civil Defenceاست .دفاع غیرنظامی
حفاظت از غیرنظامیان در شرایط جنگی بوده و از این رو مشتمل بر بخشی از دفاع ملی است كه در پی تمهیدات
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الزم به منظور كسب آمادگی كافی در برابر هرگونه حمله احتمالی یا باجخواهی از یك كشور ایجاد میگردد
(.)Davidson, 2005
بر اساس این تعریف ،دفاع غیرنظامی میبایست ایمنی جمعیت غیرنظامی كشور و ادامه حیات آنان(در زمان جنگ)
را تضمین نماید .از این رو به صورت سیستماتیك اهداف زیر را دنبال مینماید:

نمودار شماره  -1اهداف دفاع غیرنظامی منبع)Andalib & Matoof, 2009(:

در واقع دفاع غیر عامل شهری مجموعه تمهیدات ،اقدامات و طرحهایی است كه با استفاده از ابزار ،شرایط و
حتیالمقدور بدون نیاز به نیروی انسانی در شهر به صورت خود كفاء صورت گیرد .چنین اقداماتی از یك سو توان
دفاعی مجموعه را در زمان بحران افزایش داده و از سوی دیگر پیامدهای بحران را كاهش و امكان بازسازی مناطق
آسیب دیده شهری را با كمترین هزینه فراهم میسازد .در حقیقت طرحهای پدافند غیر عامل قبل از وقوع تهاجم و
در زمان صلح تهیه و اجرا میگردند (.)Bertaud, 2003
با عنایت به فرصتی كه در زمان صلح به منظور تهیه چنین طرحهایی وجود دارد ،ضروری است این قبیل سازوكارها
در متن طراحیها لحاظ گردند .به كارگیری تمهیدات و مالحظات پدافند غیر عامل عالوه بر كاهش شدید هزینهها،
كارآیی دفاعی طرحها ،اهداف و پروژهها را در زمان تهاجم دشمن بسیار افزایش خواهد داد .با پیچیدهتر شدن
جنگها و به كارگیری تكنولوژی و فنآوری در جنگهای نوین ،پدافند غیر عامل نیز چهرههای متفاوتی را به خود
گرفته است .امروزه مردم برای ادامه زندگی نیازمند خدمات متفاوتی هستند و احتیاج به محیط آرام و قابل سكونت
درون شهرها دارند و بایستی ایمنی و آسایش كافی داشته باشند ()Abbott & Roger, 2006اكنون عمدهترین هدف
پدافند غیرعامل ،ایمن سازی و كاهش آسیبپذیری زیرساختهای مورد نیاز مردم است تا به تدریج شرایطی را برای
امنیت ایجاد نماید .این قبیل اقدامات مهم در اكثر كشورهای دنیا یا انجام شده و یا در حال اقدام است .این اقدامات
اگر به صورت یك برنامهریزی و با طراحی در توسعه كشور(توسعه پایدار) نهادینه شود ،خود به خود بسیاری از
زیرساختهایی كه ایجاد میشود ،در ذات خود ایمنی خواهند داشت .برای اصالح زیرساختهای فعلی هم میتوان
با ارائه راهكارهایی مثل مهندسی مجدد ،آنها را مستحكم كرد (.)Alao 2014
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بر اساس این نیاز است كه سند جامع پدافند غیر عامل شهری به عنوان راهكار و نقشه راه در اختیار سازمانهای
مختلف دخیل در مدیریت شهری قرار میگیرد .سند شهری پدافند غیر عامل مجموعه اقدامات ،فعالیتها و
روشهایی است كه به منظور كاهش مخاطرات ،خسارتها و نیز پایدارسازی و ایمنسازی محیطهای شهری اجرا
میشود .مطابق این سند مراكز و كمیتههای علمی و اجرایی در زمینه پدافند غیر عامل از جمله مركز پیشگیری و
مدیریت بحران شهر در دستور كار قرار میگیرد ().Abolhassani, 2010
بنابراین دورنمای پدافند غیر عامل شهر تصویری از آینده شهر است كه باید در زمان مشخص و بر اساس
برنامهریزی دقیق به آن دست یابد .چشمانداز بایستی دارای توصیفی روشن ،قابل درک ،الهامبخش ،برانگیزاننده و
وفاق آفرین از یك سازمان در افق زمانی معین باشد كه آیندهای مطلوب ،واقعگرا ،تحققپذیر و جذاب را برای آن به
تصویر بكشد و چگونگی اجرای موفق مأموریت را در افق مورد نظر تعیین كند .همه اطالعاتی كه در چشمانداز
پدافند غیر عامل شهر تدوین و استخراج میشود ،باید با سند چشمانداز  51ساله كشور و طرح جامع شهر به طور
كامل هماهنگی و تطابق داشته باشد؛ بنابراین باید در چشمانداز پدافند غیر عامل شهر تمام خطراتی كه این شهر را
تهدید میكند در نظر بگیریم ().Asghari Zamani etal, 2012
وظیفه مدیریت شهری در بحرانها تقلیل خسارات مالی و صدمات جانی وارده بر غیرنظامیان در جنگ یا در اثر
حوادث طبیعی نظیر سیل ،زلزله ،طوفان ،آتشفشان ،آتشسوزی و خشكسالی میباشد و میتواند شامل چهار قدم
زیر باشد:

نمودار شماره  -2توسعه شهری بر اساس اصول پدافند غیرعامل منبع)Asghryan Jeddi, 1995( :

پس تدوین برنامه پیشگیری برای كاهش آسیبپذیریها از الزامات اصول پدافند غیر عامل در توسعه شهری است كه
باید مورد بررسی و دقت قرار گیرد.
طبقهبندی تأسیسات و بناهای شهر از دید پدافند غیر عامل
این گونه به نظر میرسد كه از نخستین فعالیتهای اولیه در تنظیم برنامههای پدافند غیر عامل شهر این است كه باید
تأسیسات و بناهای نظامی و غیرنظامی احداث گردیده و یا توسعه یافته در شهر را با انجام مطالعات و بررسیهای
ژئوپلیتیكی ،طرحهای آمایش سرزمین و طرحهای آمایش دفاعی بر اساس سطوح زیر طبقهبندی كرد:
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مراكز حیاتی :1مراكزی كه دارای گستره فعالیت فراملی -ملی است و وجود و استمرار فعالیت آنها برای كشور
حیاتی است و آسیب یا تصرف آنها (بهوسیله دشمن) باعث اختالل كلی در اداره امور كشور میگردد مراكز حیاتی
شناخته میشوند(.)Azizpour & Zangiabadi, 2011
مراكز حساس :5مراكزی كه دارای گستره فعالیت منطقهای است و وجود و استمرار فعالیت آنها برای مناطقی از
كشور (استانها) ضروری است و آسیب یا تصرف آنها (به وسیله دشمن) باعث بروز اختالل در بخشی از كشور
میشود.
مراكز مهم :9مراكزی كه دارای دامنه فعالیت محلی هستند و وجود و استمرار فعالیت آنها برای بخشی از شهر (مثالً
شهرستانها) دارای اهمیت است و آسیب یا تصرف آنها (به وسیله دشمن) باعث بروز اختالل در بخشی از كشور
میگردد).(Branscomb, 2006
اصول پدافند غیر عامل در توسعه شهری
تاكنون توسعه شهرها بر اساس اصول پدافند غیر عامل احداث اجرا نشده است به همین دلیل هم اكنون مشكالت
مختلفی در شهرها میبینیم كه ضروری است برای آنها تدبیرهایی اتخاذ گردد كه در ادامه به برخی از آنها اشاره
میشود:

نمودار شماره  -3اصول پدافند غیرعامل در توسعه شهری منبع)Brent, 2003( :

شهرسازی هم راستا با پدافند غیرعامل
با توجه به اهمیت عناصر شهرسازی در طراحی شهری و اثرات آن در كاهش خسارات و صدمات تأسیسات،
تجهیزات و نیروی انسانی ،در ادامه تالش میشود كه مؤلفههای یاد شده از قبیل ساختار منطقه ،ساختار شهر ،بافت
شهر ،فرم شهر ،كاربری اراضی شهری متناسب با پدافند غیر عامل بررسی شود .ساختار هر شهر تحت تأثیر نوع و
میزان روابطی قرار میگیرد كه با محیط طبیعی یا مصنوعی پیرامونی یا خارج از پهنه شهری دارد .در واقع شهر در
1

. vital Centers
. Critical Centers
3
. Important ters
2
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شبكه یا سلسله مراتبی از روابط كالبدی ،عملكردی با محیط پیرامونی قرار گرفته است و هر نوع بررسی دفاعی،
سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و ...شهر در ارتباط با منطقه معنا مییابد)(Chui etal, 2014

حیاتیترین طرحی كه برای دفاع از شهر در برابر هر نوع تهدیدی مطرح است ،طرح آمایش سرزمین است؛ چرا كه
بنیادیترین اجزاء این طرح رابطه بین انسانها ،فضا و فعالیتهای آنان است كه به تثبیت و پایداری توسعه هم
میانجامد و در واقع عالوه بر محتوای نظامی و سیاسی دفاع در مقیاس شهری ،ملی و منطقهای ،دفاع از موجودیت-
های تثبیت یافته فضا نیز مورد استفاده است .اگر امنیت انسان و فعالیتهای او در طرحهای منطقهای از جمله آمایش
سرزمین مدنظر قرار نگیرد ،نه تنها پایداری و بیثباتی اصلیترین خطر تهدید فیزیكی و عملكردی فضا میشود ،بلكه
عدم رعایت عوامل دفاعی و امنیتی و ایمنی در مكانیابی شهرهای جدید ،باعث آسیبپذیری قابلتوجهی در شهرها،
صنایع ،سدها ،نیروگاهها و زیرساختهای كلیدی خواهد شد) .(Coaffee, 2009به طور كلی موارد ذیل باید مدنظر
قرار گیرد:
 احداث هرگونه سكونتگاه و شهر جدید باید با بررسی نوع و میزان تهدیدات صورت گیرد. بایستی به این مسئله توجه شود كه عملكرد و حساسیت عناصر شهری بهویژه ساختوسازهای راهبردی با چهدرجه از استحكام و حساسیتی احداث شود.
 -نهایت استفاده از عوارض طبیعی محیطی در طراحی و مكانیابی باید لحاظ شود)(Faraji & qarkhlo, 2009

در واقع دیدگاه آمایشی به ساماندهی بحث دفاعی در پهنه منطقهای و ملی موجب میشود كه شهر به گونهای در فضا
استقرار یابد كه حداكثر امنیت و ایمنی و قابلیت دفاعی را داشته باشد .از این رو در فرایند مكانیابی شهرها اگرچه
عوامل بسیاری مؤثرند ،اما استقرار بهینه آن در فضا با رعایت پارامترهای دفاعی برای تأمین حداكثر قابلیت دفاع و
حداقل آسیبپذیری ضروری است .به عنوان نمونه با توجه به نقشه كشور ایران فضای جغرافیایی آن را میتوان به
سه قلمرو ژئواستراتژیك تقسیم كرد:
 -1قلمرو حاشیه
 -5قلمرو سرزمین میانه كه بر منطقه مرتفع یا بر اسكلت پیرامونی فالت ایران تطبیق دارد
 -9قلمرو سرزمین مركزی
تقسیمبندی مورد اشاره از یك سو با توجه به شناخت دشمن ،تهدیدات و تحوالت سیاسی -راهبردی منطقه و از
سویی دیگر با توجه به ساختار فیزیكی و كاربردی فضا نظیر جنس زمین ،توپوگرافی ،آب و خاک ،شكل هندسی،
مرز و مشخصات مرزی ،عمق سرزمینی ،اهمیت و ارزش اهداف ،امكان انجام مأموریت و سایر پارامترها میتواند
موجب مكان گزینی بهینه گردد).(Fardroo, 2009
توزیع فضای اجزاء ،تركیب اجزاء و كاركردهای اصلی شهر كه تشكیل دهنده ساختار شهر هستند ،نقش مهمی در
میزان آسیبپذیری شهر در برابر حوادث مختلف دارند .تقسیمات ساختاری شهر ،مانند كوی ،محله ،ناحیه ،برزن و
منطقه ،تك مركزی یا چند مركزی بودن و ...نیز وجوه دیگری از ساختار شهر محسوب میشوند كه هر كدام به
لحاظ مقابله در برابر حوادث دارای استعداد خاص خود است .به عنوان مثال در كالبد تك مركزی شهر و تمركز
امكانات اقتصادی و انسانی در یك قسمت از شهر نسبت به شهرهای دارای چند مركز ،امكان آسیبپذیری افزایش
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مییابد .بافت هر شهر یا همان شكل ،اندازه و چگونگی تركیب كوچكترین اجزای تشكیل دهنده شهر نیز در میزان
مقاومت شهر در برابر تهاجم نظامی و دیگر بالیای شهری مؤثر خواهد بود .به عنوان مثال میتوان گفت بافت منظم
و نامنظم بسته به نوع تهدید ،از آسیبپذیری متفاوتی برخوردارند .به هر حال واكنش هر نوع بافت شهری در هنگام
وقوع حوادث مختلف شهری در قابلیتهای گریز و پناه گیری ساكنان ،در امكانات امدادرسانی ،در چگونگی
پاکسازی و حتی اسكان موقت ،دخالت مستقیم دارد .دامنه تأثیر این ویژگیها نه تنها در طراحی ساختمان بلكه در
طراحی شهری و در مدیریت بحران نیز توسعه یافته و حائز اهمیت فراوان است(.)Hashemi, 2008
از آن جا كه هدف واحدی برای طراحی شهر وجود ندارد ،نظریه واحدی هم درباره تكوین و عملكرد شهر ارائه
نشده است كه همه جنبههای مهم مورد نیاز شهر را با هم تلفیق كند .هر یك از نظریههای موجود نیز شهر را از دید
خاص و متفاوتی از دیگری نگریسته است كه برخی از این دیدگاهها پیشرفت بیشتری نسبت به بقیه داشتهاند .در
چنین موقعیتهای محدودكنندهای ،داشتن یك نظریه جامع ممكن است ارزش آنی نداشته باشد؛ ولی در همین زمان
است كه یك تئوری منسجم فوقالعادهای مورد نیاز است تا عملیات و اقدامات محدود را مؤثر كرده و یا حتی
تغییراتی ضروری را در خود فرایند تصمیمگیری مشخص كند .به هر حال مفید بودن تئوری مستلزم این است كه
تئوری ،از نوع خاص باشد .بایستی درباره مقاصد گفت و گو كند نه درباره نیروها و عوامل اجتنابناپذیر .این بار
مقصود پایدار كردن و تقویت شهرها در برابر تهدیدهای نظامی است؛ یعنی میخواهیم به تعریف روشهای مقابله
با تهاجم نظامی دست یابیم .ضمن این كه با ارزیابی وضع موجود شهرها ،آسیبپذیری آنها را نیز
بسنجیم(.)Hataminejad etal, 2016
فضاهای باز در مقابل تهدیدات نظامی دارای آسیبپذیری كمتری هستند و قابلیت تغییر آنها به منظور فریب دشمن
نیز بیشتر است؛ در حالی كه فرمهای متراكم ضمن عدم انعطافپذیری ،آسیبپذیری باالیی در برابر تهدیدات نظامی
دارند و در آنها امكان تخلیه سریع اماكن و خروج از شهر وجود ندارد .از سویی فضاهای باز امكان اسكان موقت و
جمعآوری كمكهای بعدی را فراهم میآورد(.)Inam‚ 1999
برنامهریزی بهینه كاربری زمینهای شهری نقش مهمی در كاهش آسیبپذیری در برابر حوادث مختلف بهویژه
تهدیدات نظامی دارد .رعایت همجواریها و عدم وجود كاربریهای خطرساز در مناطق مختلف شهری موجب
كاهش اثرات تهدیدات مذكور میشود .كاربریهای صنعتی یا تأسیسات راهبردی بعد از فرایند صنعتی شدن شهرها،
درصد زیادی از كاربری شهری را آگاهانه و یا ناآگاهانه به خود اختصاص داده است كه در صورت وقوع حوادث و
سوانح ،عواقبی مانند انفجار ،آتش سوزی و حوادث مرتبط دیگری را با كاربریهای همجوار ایجاد كرده و موجب
افزایش دامنه تخریب شهری و تلفات انسانی میشود؛ بهویژه این كه این كاربری با مراكز امدادرسانی ،بیمارستانها،
مدارس ،دانشگاهها و ...نیز همجواری داشته باشد .لذا عمدتاً در بسیاری از شهرها برای جلوگیری از كمترین
تهدیدها در مكانیابی این كاربریها دقت فراوانی اعمال میشود()Jalali & Tajvar, 2008
مؤلفههای پدافند غیر عامل و سازههای شهری
با عنایت به اهمیت عناصر پدافند غیر عامل در طراحی شهری و اثرات آن در كاهش خسارات و صدمات تأسیسات،
تجهیزات و نیروی انسانی ،در این بخش از مقاله سعی میشود كه برخی مؤلفههای یاد شده نظیر اختفا و پنهانكاری،

تحلیل و بررسی نقش پارکها و323 ...

ایجاد سازههای امن و مقاومسازی ،پراكندگی و تعیین پناهگاه و جانپناهها در متناسب با عناصر كالبدی شهر بررسی
شود .اختفا یا پنهانكاری به كلیه اقداماتی گفته میشود كه مانع از قرار گرفتن تأسیسات و تجهیزات حیاتی و مهم
شهری در دید مستقیم گردیده و یا تشخیص تأسیسات و تجهیزات و همچنین آگاهی از انجام فعالیتهای خاص را
برای او غیر ممكن و یا مشكل میسازد .از جمله روشهای اختفا؛ استفاده مناسب از عوارض زمین شهری و احداث
تأسیسات در محلی كه به سهولت قابل تشخیص و رؤیت نباشد و یا عادی و غیر مهم جلوه دادن تأسیسات با
جدولبندی ،درختكاری و  ...را میتوان نام برد(.)Khankeh, 2012
طراحی و احداث تأسیسات حیاتی و حساس به گونهای كه به طور كلی در مقابل اصابت مستقیم تهدیدها (بمب،
موشك و )...مقاوم باشند در خیلی از موارد اصوالً عملی نبوده و به صرفه و صالح نیز نیست .زیرا هزینه ایجاد و
تأسیسات با چنین مشخصاتی ممكن است به مراتب پیش از كل تجهیزات مربوطه باشد .در اكثر موارد بهتراست كه
اجزا مستقل تأسیسات و تجهیزات كه اصابت احتمالی تهدید كننده(بمب ،موشك و )...موجب از كار افتادن
تجهیزات و توقف فعالیت بخشی از مجموعه گردیده ،اما خسارت جانبی زیادی به بار نمیآورد و تنها در موارد
جزئی شاهد خسارت خواهیم بود ،محافظت شوند .ولی بخشهایی از مجموعه كه صدمه دیدن آنها موجب از كار
افتادن كل سیستم و وقفه كامل یا نسبی در انجام فعالیت میگردد با مقاومت كافی ساخته شوند .چنان چه تأسیسات
حیاتی و حساس كه احتماالً در فهرست هدفهای دشمن یا تهدیدها قرار دارند فاقد مقاومت كافی در مقابل اصابت
مستقیم تهدید كننده بوده و یا اثرات جانبی را در نزدیكی تأسیسات نتواند تحمل نمایند ،میتوان با اجرای طرحهای
خاص مهندسی ،مقاومت بنای آنها را افزایش داده و احتماالً به حد مطلوب رسانید(.)Maleki, & Shojaei, 2010
پراكندگی عناصر كالبدی یكی از مباحث مهم پدافند غیرعامل محسوب میگردد كه در كاهش خسارت ناشی از ایراد
ضربه تخریبی دشمن (تهدید كننده) بسیار مؤثر است و به عكس در صورتی كه دشمن (تهدید كننده) در مراحل
تهاجمی خود پیش از شناسایی حضور و با بازشناسی به مرحله نشانهروی و اصابت دست یابد ،تمركز عناصر
كالبدی و حساس مجموعه مورد تهاجم موجب میگردد .عملیات تهاجمی با حجم كمتر و متمركز ،میتواند بیشترین
تخریب را به جا بگذارد .ایجاد مجتمعهای عظیم صنعتی ،تأسیسات بندری وسیع ،نیروگاههای بزرگ و غیره در
كشور كه ممكن است ،مورد حمله هوایی یا زمینی دشمن(تهدید كننده) قرار گیرد به صالح نیست .در مورد مراكز
موجود الزم است ،مطالعات الزم صورت گرفته و در صورت امكان طرحهایی جهت انتقال تدریجی آنها به نقاط
مختلف كشور تهیه شود تا با رعایت اصول پراكندگی در محلهای جدید مستقر گردند(.)Marsousi, 2004
پناهگاه :به مكانی اطالق میگردد كه در مقابل اثرات حمالت (هوایی -موشكی) و یا تهدیدها نسبت به ساختمانهای
معمولی و یا فضای باز از امنیت بیشتری برخوردار باشد .پناهگاهها بهتر است در نزدیكی محلهای تجمع افراد بوده
و در فاصله مناسب از تأسیسات و با استحكام مورد نظر ،جهت مقاومت در مقابل اصابت مستقیم تهدید كننده(بمب،
موشك و یا موج انفجار) ایجاد گردد .پناهگاهها باید مجهز به هواكش ،سیستم تهویه طبیعی و یا مصنوعی ،سیستم
روشنایی و برق اضطراری ،وسائل كمكهای اولیه ،آب و غذا ،وسائل كنار زدن آوار و راههای ورود و خروجی
متعدد به خارج از محوطه پناهگاه باشند .جانپناه :چنانچه ساختمان محل فعالیت دارای مقاومت كافی در مقابل
تهدید كننده(مثالً موج انفجار و تركش) نبوده و تجهیزات و وسائل به كار رفته در تأسیسات خود خطر آفرین باشند
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و در مواردی كه تأسیسات خود هدف حمله هستند با شنیدن صدای آژیر باید به محل امنتر رفت .جانپناه میتواند
یك سنگر بتنی سرپوشیده ،سنگر معمولی با دیواره آجری یا حتی خاكی باشد كه افراد بتوانند با رفتن درون آن و
نشستن روی پاهای خود یا روی سنگر در معرض اصابت مستقیم تهدید كننده ،قرار نگیرد( Mehrabi Mohebi,

.)2010
بحرانهای شهری تهران
شهرستان تهران یكی از شهرستانهای استان تهران در ایران است .این شهرستان در مركز استان تهران قرار دارد و از
 9بخش مركزی ،كن ،آفتاب تشكیل شده است .شهرستان تهران از شمال به شهرستان شمیرانات و استان البرز از
مشرق به شهرستان پردیس ،از جنوب به شهرستانهای پاكدشت و ورامین و ری و اسالمشهر و از مغرب به
شهرستانهای قدس ،شهریار و استان البرز محدود میشود .این شهرستان پرجمعیتترین شهرستان كشور است .مركز
این شهرستان ،شهر تهران است كه همزمان ،مركز استان تهران و پایتخت كشور ایران است(سیاف زاده و بدری فر،
.)92 :1911
تهران پرجمعیتترین شهر و پایتخت ایران ،مركز استان تهران و شهرستان تهران است .با  1۶3911۶تن جمعیت،
بیست و چهارمین شهر پرجمعیت جهان و پرجمعیتترین شهر باختر آسیا به شمار میرود .كالنشهر تهران نیز
سومین كالنشهر پرجمعیت خاورمیانه است .از دید ناهمواریهای طبیعی ،تهران به دو ناحیه دشتی و كوهپایهای
البرز تقسیم میشود و گستره كنونی آن از ارتفاع  311تا  1111متری از سطح دریا امتداد یافته است .تهران در پهنهای
بین دو وادی كوه و كویر و در دامنههای جنوبی البرز گسترده شده است و  191كیلومتر مربع مساحت دارد(تقوایی و
دیگران.)9۴ -59 :1931 ،

نقشه شماره  -1موقعیت شهر تهران منبع)http://atlas.tehran.ir/Default.aspx?tabid=318( :

از نظر جغرافیایی نیز در  21درجه و  11دقیقه تا  21درجه و  99دقیقه طول خاوری و  92درجه و  9۶دقیقه تا 92
درجه و  ۴۴دقیقه عرض شمالی قرار دارد .گستره كنونی تهران از ارتفاع  311تا  1111متری از سطح دریا امتداد
یافته است؛ این ارتفاع از شمال به جنوب كاهش می یابد .برای مثال ،ارتفاع در میدان تجریش ،در شمال شهر حدود
 1911متر و در میدان راهآهن كه  12كیلومتر پایینتر است 1111 ،متر است .از دید ناهمواریهای طبیعی ،تهران به
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دو ناحیه كوهپایهای و دشتی تقسیم میشود(عباسی و دیگران .)15 :1939 ،از كوهپایههای البرز تا جنوب شهر ری،
تپههای كوچك و بزرگ پرشماری وجود دارند .از نظر اداری ،تهران به  55منطقه و  155ناحیه شهری تقسیم شده
است و شهرهای تجریش و ری را دربر گرفته است .اداره شهر توسط شهرداری تهران انجام میشود .شهردار تهران
توسط شورای شهر تهران انتخاب میشود و این شورا بر عملكرد شهرداری نظارت و برای اداره شهر ،قانونگذاری
میكند(عباسی و دیگران .)15 :1939 ،تهران ،چه در زمینه بحرانهای طبیعی و چه در زمینه تهدیدات انسانساخت
شهری ،با بحرانهایی مواجه است كه در ادامه مورد بررسی قرار میگیرد:
 -1تهدیدهای طبیعی
شهر تهران در زمینه بحرانهای طبیعی ،تاب آور نیست؛ چراكه توسعه آن مبتنی بر جغرافیای سرزمین نبوده است .به
عبارتی در توسعه این پهنه  111كیلومترمربعی ،توجهی به زونهای مختلف آن شامل كوهستان ،پهنه مخروط افكنهای
شمیرانات و دشت تهران ،نشده و نقشآفرینی آنها در برنامهریزی سرزمینی ،مغفول مانده است .گسلهای اصلی و
فرعی ،منابع آب سطحی و زیرزمینی سرزمین ،تفاوت سازندها در بخشهای مختلف سرزمین ،اقلیم خُرد سرزمین در
بخشهای مختلف آن ،گونههای مختلف حیات وحش طبیعی مختص این اقلیمها ،جریانهای هوایی محلی و
سینوپتیك و ...در شهرسازی تأثیرگذار نبودهاند .به عبارتی دیگر ،كل این پهنه 111كیلومترمربعی كه به لحاظ
جغرافیایی ،ناهمگونی دارد ،مانند پیكره ای یكسان و با یك الگوی مشابه توسعه یافته و شكل گرفته است(غالمی و
دیگران.)۶2 :1932 ،

نقشه شماره  -2نقشه کاربریهای ارضی شهر تهران با تأکید بر فضای سبز و پارکها منبع)atlas.tehran.ir( :

درباره زلزله و آمادگی برای مدیریت بحران پس از وقوع آن ،فعالیتهای زیادی انجام شده است؛ اما تاكنون بافر
گسلهای اصلی شهر تهران روی نقشههای شهرسازی پیاده نشده و ضوابط ساختوساز در خصوص آنها اعمال
نشده است؛ بنابراین محدودیتها و ضوابط ساخت در حریم گسلهای اصلی ،رعایت نشده و تابآوری شهر در
هنگام زلزله فقط با مقاوم سازی ابنیه در برابر زلزله حاصل نخواهد شد .در سابقه سه و نیم قرن سپریشده برای
شهری شدن تهران (پیش از دوره پهلوی دوم) ،تهدید سیل ناشی از سیل ناگهانی همواره مهمترین تهدید نقشآفرین
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در تعیین فرم شهری آن بوده است؛ اما در ربع قرن گذشته ،توسعه شهری تالش داشته به پیروی از رویكرد
مدرنیزاسیون ،با تغییر فرم سرزمین ،به مقابله با این تهدید بپردازد و شهرسازی از مكانیسم طبیعی جغرافیای سرزمین
در مدیریت سیل آن ،فاصله میگیرد .تكرار تلفات جانی و مالی در سیلهای اخیر شهر تهران ،نشان از توفیق نیافتن
توسعه شهر تهران در این رویكرد بوده است(اسماعیلی كیاسج و دیگران.)12 :1935 ،
به نحوی كه وقوع سیل واریزهای كه جزء مكانیسم سیلخیزی این شهر است ،كماكان تهدید جدی برای شهر
محسوب میشود .همانگونه كه در گذشته نیز بارها این پدیده روی داده و مثالهای بارز آن در سیل سال 19۶۶
گالبدره و سیل سالهای  191۴ ،1999و  193۴رودخانه كن ،حاكی از تلفات جانی و مالی درخور توجهی بر اثر
رخداد سیل واریزهای بوده است .اقلیم خُرد در معماری شهری رعایت نشده است .معماری ساختوساز در محله
تجریش با بارندگی بیش از  ۴11میلیمتر در سال و متوسط دمای  1۴درجه سانتیگراد (اقلیم نیمهخشك) ،مشابه
معماری محله نازیآباد با بارندگی كمتر از  511میلیمتر در سال و دمای متوسط  1۶درجه سانتیگراد (اقلیم خشك)
است .تنها به این نكته دقت شود كه به ازای یك درجه سانتیگراد تغییر در دمای متوسط ،تأثیرات چشمگیری در
مدیریت مصرف انرژی اعمال خواهد شد و توجه نكردن به تفاوت اقلیمهای خُرد در شهرسازی و معماری شهر
تهران ،تلفات انرژی شایان توجهی را به همراه داشته است.
نكته درخور توجه در مثالهای فوق ،این است كه دستیابی به الگوی تابآور فرم شهری در برابر بحرانهای طبیعی،
در گرو شناخت جغرافیای سرزمین و رعایت پتانسیل آن در شهرسازی است .نمیتوان به مدد تكنولوژی ،جغرافیای
طبیعی سرزمین را تحت سلطه درآورد و در برابر تهدیدهای طبیعی آن سرزمین در امان بود(ابراهیمی و دیگران،
.)۶3 :193۶
 -5تهدیدات مصنوع
منابع آب در دسترس این سرزمین جوابگوی نیاز بیش از 2 ,5میلیون نفر نیست .حال آنكه این خطای برنامهریزی در
مدیریت نكردن جمعیت شهر تهران ،باعث دستاندازی به منابع آب حوزههای آبریز مجاور (فیروزكوه ،طالقان ،كرج
و )...شده است .به عبارتی دیگر ،انتقال آب حوزههای آبریز دیگر ،عالوه بر آسیب بر برنامهریزی سرزمینهای
یادشده ،پایداری منابع آب در دسترس شهر تهران را متزلزل كرده است .در صورت مدیریت نكردن جمعیت و
تقاضای آب ،بحران تأمین آب شرب یكی از تهدیدهای درخور توجه در شرایط عادی ،بهویژه در تركیب با وقوع
بحرانهای طبیعی ،خواهد بود؛ بنابراین تابآوری شهر تهران به لحاظ منابع آب شرب در دسترس ،بهشدت آسیب
دیده است .از طرفی ماتریس خاک شهر تهران به دالیل زیر آسیبدیده و مسئلهدار است :سكونت در دشت تهران
پیش از  ۴11سال پیش به صورت غیررسمی و در فضاهای ایجادشده در زیرزمین بوده است .بقایای این سكونت
غیررسمی در زیر شهر ،باعث ایجاد فضاهای خالی ناشناخته و پراكنده در بافت خاک آن شده است(قاسمی:1911 ،
.)۴۶
متروكه شدن بیش از  911رشته قنات باقیمانده از دوره قاجاریه در پهنههای مختلف این سرزمین و ناشناخته بودن
مسیر اكثر آنها در نقشه های شهرسازی ،باعث ایجاد فضاهای خالی همراه با آب زیرسطحی در ماتریس خاک این
شهر شده است .در توسعه شهر از زمان پهلوی اول تاكنون ،پر كردن خندقهای قدیمی و درههای طبیعی با
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خاکهای دستی و مسئلهدار ،الگوی استحصال زمین برای ایجاد خیابانها (مانند خیابان مصطفی خمینی) و گاهی
شهرکهای مسكونی (مانند شهرکهای بوعلی و مجلس) شد .به دلیل پیاده نشدن این پهنهها در نقشههای
شهرسازی ،شهر روی ماتریس خاکهای مسئلهدار و ناهمگون در پهنههای مختلف توسعه یافته است(همان:1911 ،
.)۴۶
به دلیل فرسوده بودن شبكه آب و فاضالب شهری و ساخت آن در خاک مسئلهداری كه در بندهای قبلی اشاره شد،
جایجای این شهر را با اجزای آسیبدیده شبكه و نشت آب و فاضالب به خاک زیرسطحی مواجه كرده است .به
عبارتی نقاط مختلف شهر تهران را میتوان به وجود بمبهای ساعتی تشبیه كرد كه با فراهم شدن شرایط ،آماده
انفجار هستند .خطاهای مهندسی در ساختوساز شهری روی این خاکهای مسئلهدار بدون اعمال مباحث بهسازی
آن ،پتانسیل رویدادهای خطرآفرین مانند شكست در سازه را افزایش داده است.
توسعه زیرساخت شهری مانند شبكه مترو ،شبكه تونلهای ترافیكی ،شبكه آب و فاضالب و شبكههای توزیع انرژی
(نفت ،گاز و برق) ،بدون توجه به مسئله دار بودن ماتریس خاک تهران ،این شهر را در برابر تركیب وقوع تهدیدهای
طبیعی و انسانساخت ،كامالً آسیب پذیر كرده است .از دیگر خطاهای مهندسی و خطاهای انسانی ،میتوان به
برداشت بی رویه از آب زیرزمینی در مناطق جنوبی دشت تهران اشاره كرد كه باعث فرونشست زمین در دشت
ورامین و نقاط پیرامون آن شده است .فرونشست زمین و بسته شدن خلل و فرج ماتریس خاک ،عالوه بر اینكه
باعث آسیب بر تأسیسات سطحی میشود ،با آسیب آبخوان و از دست رفتن حجم مفید آن برای ذخیره آبهای
زیرزمینی ،در آینده مشكالت بازگشتناپذیری ایجاد خواهد كرد .مباحث مطرحشده در این نوشتار كوتاه ،اشارههایی
بود بر آسیبهای وارده بر تابآوری شهر تهران در زمان وقوع بحرانهای طبیعی و تهدیدهای انسان ساخت؛
بنابراین الزم است با بازنگری جغرافیای این سرزمین و شناخت موشكافانه از اشتباهات مهندسی گذشته در
جایجای این پهنه ،برنامهریزی الزم برای آغاز اقدامات اصالحی بلندمدت صورت بگیرد(توسلی.)۴5 :1919 ،
پارکها و بوستانهای تهران
تاریخ معماری و شهرسازی نمایانگر این مهم است ك ه از ادوار گذشته بشر ضرورت احداث باغ و فضای سبز در
شهرهای اگرچه ابتدائی آن زمان پی برده بود تا از طبیعت و اصل خویش جدا نمانده است برای بیان نمونهای از این
طرز تفكر ،به حدائق معلقه باغهای معلق بابل اشاره كرد كه پانصد سال پیش از میالد در محوطه چهارده هكتاری
كاخ عظیمی در مركز شهر بابل احداث گردید .این باغ بزرگ عبارت از سطحهایی بود كه بر ستونهایی استوار شده
در هفت طبقه ،باغهایی از گیاهان نادر آویخته بود .در قرن پنجم پیش از میالد یونانیان به سبك معماری (كرنت)
سرستونهای ساختمانها را به شكل سبد گل و ستونها را به صورت پیچك میساختند .در آتن نیز ،محالت
جدیدالتأسیس را درختكاری میكردند .معماران مصری نیز ستونها را به شكل باقالی قبطی ،پاپیروس و نخل،
هماهنگ با محیط اطراف و طبیعت میساختند .شهر اسكندریه دارای باغهای ملی بزرگ بوده و در آتن باغ
گیاهشناسی فموزه و باغ وحش وجود داشت .ایرانیان نیز از عصر هخامنشیان در اطراف شهرهای خویش ،باغهای
میوه احداث میكردند و گوجه و هلو از درختان رایج بوده است .البته از پارکهای تفریحی هم گزارشهایی از زمان
شاهعباس صفوی داریم و باغهایی از آن دوران به یادگار مانده است .سبك كلی باغهای قدیم ایران شامل یك
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حصار كلی ،كانال مركزی كه آب در آن جریان مییافت به شكل نهر و عمارت كاله فرنگی كه معموالً در مركز باغ و
جای استراحت بود .نمونههایی از این باغها چهارباغ اصفهان ،فین كاشان و ارم شیراز را میتوان نام برد .حال ،به
دنیای امروز بر میگردیم :با توجه به آلودگیهای روزافزون محیطزیست و نیازهای روحی بشر-گذشته از عالیق
ذاتی و تاریخی-طراحی شهرهای جدی ،جدا از فضای سبز نیست .نمونه آن ،شهر جدید برازیلیا در برزیل است كه
هماهنگ و مكمل طبیعی پیرامون خود طراحی و ایجاد شده است(احمدی.)552 :1932 ،
ضرورت و اهمیت پارکها در شهرها غیرقابل تردید است .به عبارت دیگر ،پارکها به دلیل فضای سبز قابلمالحظه
خود عالوه برداشتن تأثیرات زیستمحیطی به سبب ایجاد چشمانداز زنده و سبز خود در زیبایی شهرها سهم به سزایی
دارند و همچنین تأثیر مستقیمی در سالمتی جسمانی و روحی افراد دارند .بر اساس اطالعات سالنامه آمار شهر تهران
در سال  1932تعداد پارکهای موجود در این شهر  1313است و نسبت مساحت این پارکها به مساحت مناطق 9/5
درصد و نسبت مساحت پارکها به كل فضای سبز مناطق  5۶/5درصد است .متوسط مساحت پارکهای موجود 2
هزار متر مربع و سرانه مساحت پارکهای موجود  5/۴متر مربع است .استانداردهای مورد نیاز برای انواع فضاهای
باز و تفریحی در سطح شهرهای ایران است .در سالهای قبل از انقالب تعداد پارکهای شهر تهران  12قطعه بود كه
در دهه اول انقالب این تعداد با  159پارک افزایش یافت و در سال  1۴این آمار به  1111پارک رسید اما امروز شهر
تهران دارای  5192پارک منطقهای و فرا منطقهای است(قربانی و دیگران.)5۶1 :193۴ ،
جدول شماره  -1استاندارد انواع فضاهای باز و تفریحی در سطح شهرهای ایران
زمین مورد نیاز برای هر نفر(مترمربع)

فاصله از واحد مسكونی(كیلومترمربع)

پارکها

۴

1/13

پارک واحد همسایگی

1

1/11

پارک محله در شهر

1۶

1/۶

پارک ناحیهای در شهر

95

9/5

پارک شهر

۶2

۶/2

پارک منطقهای شهر

152

12

پارک بااهمیت منطقهای

521

21

پارک بااهمیت ملی

منبع( :قربانی و دیگران)5۶1 :193۴ ،

بر اساس استانداردهای موجود ،حداقل مساحت برای پارکهای محلهای باید حدود  1۴111مترمربع ،برای پارکهای
ناحیهای  ۶1111-۴1111مترمربع و برای پارکهای منطقهای و شهری باالی  ۶1111متر مربع است.
جدول شماره  -2تعداد پارکهای محلهای ،ناحیهای و منطقهای
پارک منطقهای و شهری

پارکهای ناحیهای

پارکهای محلهای

تعداد پارکها

منطقه

۴

1

۶1

15

1

1

9

51

91

9

1

9

۶3

15

1

1

2

55

51

11

1

۶

9۴

۴1

15

1

1

۴1

22

19

1

۶

51

99

13

1

۶

12

51

51

منبع( :سربندی فراهانی و دیگران)11۶ :1939 ،
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بررسیها نشان داد كه در این نواحی كمبود پارک منطقهای و شهری به چشم میخورد و تعداد پارکهای ناحیهای
نسبت به پارک محلهای بسیار كمتر است .در جدول فوق بر اساس مساحت پارک ،نوع پارک را در هر منطقه به
دست آوردهایم .در بین مناطق ذكر شده بیشترین پارک محلهای را منطقه  1و كمترین آن را منطقه  51دارد .منطقه 1
و  19بیشترین پارک ناحیهای و منطقه  9و  1كمترین را دارا هستند و منطقه  13بیشترین پارک منطقهای و شهری را
دارد(علوی و دیگران.)191 :1935 ،
بیشترین سرانه فضای سبز مربوط به شهروندان منطقه  13با  ۶1متر مربع و كمترین سرانه مربوط به منطقه  11با 1,1
متر مربع است .بیشترین تعداد بوستان در منطقه ۴شهر تهران و كمترین تعداد نیز در منطقه  11شهر تهران است.
تعداد كل پارکهای عمومی احداث شده در مناطق  55گانه شهر تهران در سال  31:113پارک است كه این تعداد
نسبت به سال  5 :13درصد كاهش یافته است .ولی به طور كل مساحت كل پارکهای عمومی احداث شده سال 31
نسبت به  13:1۶2درصد افزایش یافته است .بهترین وضعیت در این شاخص مربوط به منطقه  55است .در این
منطقه به ازای هر  1132نفر یك بوستان وجود دارد .در منطقه  1۴نیز به ازای هر  1335نفر جمعیت یك بوستان
وجود دارد .طی سالهای  11تا  31به ترتیب  151 ،11۶ ،11و  113پارک به تعداد پارکهای شهر تهران اضافه شده
است .در طی این  ۴سال در مجموع  ۴5۴پارک احداث شده است(زنگی آبادی و میرزایی.)59 :1939 ،

نقشه شماره  -4موقعیت و پراکندگی پارکهای درون شهری و جنگلی تهران
منبع)http://atlas.tehran.ir/Default.aspx?tabid=334( :

جدول شماره  -3مساحت فضاهای سبز شهر تهران
15۴99913

مساحت كل فضای سبز شهر تهران
پارکها

113121۶9
59133111

جنگلكاریهای داخل شهر

912۶192

میادین و رفیوژ ها

51۴11351

درختان معابر

215۴۴۴۶

لچكیها و قطعات فضای سبز

منبع)/http://www.tehran.ir( :
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جدول شماره  -4سهم فضای سبز از مساحت منطقه به تفکیك منطقه
مساحت منطقه(هزار

تراكم(نفر در

جمعیت(هزار

مساحت فضای سبز(هزار

سرانه فضای سبز(نفر در

سهم فضای سبز از مساحت

مترمربع)

هكتار)

نفر)

مترمربع)

مترمربع)

منطقه  -درصد

منطقه
1

9۴۶11

111

911

9133

11

11

5

۴3۶11

159

۶13

۶131

11

1۴

9

53۴۴1

33

531

9121

19

19

۴

15۶11

119

151

1191

3

11

2

231۴1

112

۶13

121۶

11

19

۶

51۴31

111

591

512۶

15

19

1

12۴11

511

911

111

9

2

1

195۶1

51۶

913

1۴۶3

۴

11

3

13231

12

1۶۶

19۴

۴

۴

11

1111

931//2

91۶

2۴1

5

1

11

11131

591

512

1۴11

2

15

15

19231

115

5۴1

1512

2

3

19

19311

111

5۴۶

155۶

2

3

1۴

1۴231

991

۴19

5111

۴

1۴

12

51251

552

۶۴9

۶11۶

11

55

1۶

1۶۴11

111

531

9۶11

19

55

11

1531

913

52۶

315

۴

11

11

91391

192

911

۶31۴

55

11

13

11251

512

5۴1

۴55۶

11

91

51

51951

1۶2

99۶

۴111

1۴

5۴

51

25111

91

1۶1

1۶1۶

11

9

55

۶12۴1

11/2

111

11۶1

1۶

9

منبع)/http://www.tehran.ir( :

بر اساس آمار سازمان پارکها ،شهر تهران در سال  192۴دارای  21پارک با مجموع مساحت  ۴11/۴هكتار بوده
است كه با توجه به جمعیت  ۴ / 9میلیون نفری شهر تهران سهم سرانه هر شهروند تهرانی برابر با یك متر مربع
محاسبه شده است .روند توسعه فضای سبز شهر تهران پس از سال  19۶3چهره جدید و كامالً متفاوتی را نسبت به
دورههای قبلی نشان میدهد .طی این دوره جمعاً  915پارک با مجموع مساحت  ۶9۶/1هكتار در شهر تهران احداث
شده است .بدین ترتیب ،سهم سرانه جمعیت از پارکهای شهری به  1/5۴متر مربع افزایش یافته است .بر اساس
آخرین اطالعات واحد رایانه سازمان پارکها ،تعداد كل پارکهای تهران بالغ بر  311پارک و  3پارک جنگلی در
سطح مناطق  55گانه شهرداری تهران میباشد .مناطق  1۶ ،12 ،۴و  11بیشترین مساحت پارکها را به خود
اختصاص دادهاند و منطقه  ۴با  193پارک دارای بیشترین تعداد پارکهای شهری است(بمانیان و دیگران:1911 ،
.)91
نقش پارکها و بوستانها در مدیریت بحرانها
شهر تهران ،یكی از كالنشهرهایی است كه در معرض بروز حوادث و بحران قرار دارد .تهران پایتخت سیاسی و
اجتماعی كشور است و با تراكم جمعیتی باال ،وجود بافت فرسوده ،ساخت و ساز غیراصولی ساختمان و قرارگیری
در بستری از گسلهای اصلی و فرعی ،یكی از كالنشهرهای پر مخاطره دنیا در كنار توكیو و لسآنجلس است .این
مسئله حساسیت پرداختن به موضوع نحوه مقابله با حوادث احتمالی را بیش از پیش نمایان میسازد .وقوع بحران با
توجه به گستردگی و شدت آن ،موجب تخریب بناها ،زیرساختهای شهر و در نهایت بیخانمانی و آسیبدیدگی

تحلیل و بررسی نقش پارکها و333 ...

بسیاری از شهروندان خواهد شد .لذا ،در صورت وقوع بحران ،یكی از اولین ضرورتها تأمین سرپناه برای آنها
است (.)Aldrich, 2012

نقشه شماره  -5نقشه پراکندگی پارکها و بوستانهای تهران
منبع)http://arzexchange.com( :

پارکها و بوستانهای شهری یكی از اولین پیشنهادها برای هدایت جمعیت در زمان وقوع حوادثی فراگیر هستند .در
شهر تهران مدیریت این فضاها با سازمان بوستانها و فضای سبز است كه در حوزه معاونت خدمات شهری و
محیطزیست شهرداری تهران قرار دارد .در وبگاه سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران تنها بوستانهای شاخص
با مساحت باالتر از  11111مترمربع در سایت معرفی و در نقشه اینترنتی تهران جانمایی شدهاند .برای اسكان در
پارکهای جنگلی و بوستانهای بزرگ  1۶گانه شهر تهران به مساحت تقریبی  11511هكتار امكانسنجی صورت
گرفته است .اگر از منظر مدیریت بحران به ویژه زلزله به حوضه مسئولیت این سازمان نظر كنیم میتوان به موارد
ذیل اشاره كرد:
مدیریت فضاهای مناسب برای اسكان اضطراری كه شامل:
 -1بسترسازی فضاهای باز موجود در بوستانهای شهر
 -5آموزش كاركنان مستقر در پارکها برای عملیات در زمان بحران
 -9اطالعرسانی و آموزش به اهالی برای استفاده از زیرساختهای موجود
تأمین زیرساختها برای اسكان اضطراری كه شامل:
-1آب (برای شرب و مصارف بهداشتی)
-5تأمین سرویسهای بهداشتی برای روزهای بحران
-9تأمین روشنایی شبانه (با در نظر داشتن نبود سرویس برق شهری در زمان بحران)
 -۴تأمین سوخت و انرژی برای ساكنین اضطراری (ذخیره در مخازن زیرسطحی)
 -2تأمین فضای بازی برای كودكان در هفتههای بعد از بحران به دالیل اجتماعی و روانی
 -۶تسطیح زمین و تأمین دسترسی برای فرود بالگرد و حضور نیروهای امدادی غیربومی(.)Ansell etal,2010
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در سال  191۴سازمان مدیریت بحران با همكاری سازمان پارکها تمامی لكههای سبز نقشه شهر تهران را به تفكیك
منطقه در نقشههایی جداگانه برای راهنمایی شهروندان به اسكان اضطراری منتشر كرده است .با توجه به فراوانی
بوستانهای شهر تهران (بیش از  5111قطعه در ابعاد شهری ،منطقهای و محلی) كه به گفته مدیران شهری در برنامه
زنده تلویزیونی مورخ  5دی  193۶در شهر تهران  25میلیون مترمربع فضای سبز موجود است كه میتواند برای این
منظور استفاده شود 921۴ .سكوی استقرار چادر برای اسكان  11111نفر به همراه خدمات الزم در  11پارک اصلی
تهران شامل پارکهای چیتگر و سرخه حصار وجود دارد.
اما در مانور سال  1913زلزله ،مجریان مدیریت بحران متوجه این نكته شدند كه همه این فضاها به دلیل شكل
طراحی بوستانها ،درختان و گیاهان كاشته شده در بوستان قابلاستفاده برای نصب چادر و یا كانكس نیستند! لذا
یكی از موارد قابل تأمل در این موضوع این است كه واقعاً چه تعداد از خانوادهها را میتوان بوستانهای شهر تهران
مستقر كرد؟ به نظر میرسد طراحی فضاهای سبز از اصول پدافند غیرعامل پیروی نكرده است .كاشت درختان و
نصب مبلمان باید بهگونهای باشد كه بیشترین ظرفیت را برای اسكان اضطراری و دسترسی امدادگرها فراهم كند .اگر
فرض كنیم كه  91درصد از  23میلیون مترمربع فضای سبز موجود قابل استفاده برای نصب چادری با مساحت 12
مترمربع باشد (استاندارد بینالمللی) لذا در فضاهای سبز شهر تهران (اگر همگی مسطح باشند) امكان ندارد بتوان
بیشتر از حدود یك میلیون چادر نصب كرد! (اینكه در كل انبارهای كشور این تعداد چادر وجود ندارد بماند) .به نظر
میرسد ایجاد انبارهایی ویژهای برای استفاده در زمان بحران در پارکهای شهر ضروری به نظر میرسد؛ كه با
مدیریت خاصی باید بهروزرسانی شوند تا در زمان بحران قابل استفاده باشند.
نكته دیگر در خصوص اماكن در نظر گرفته شده برای اسكان اضطراری این است كه باید طول و عرض جغرافیایی
دقیق آنها در الیههای  GISدرج گردد و در اختیار امدادگرانی كه از سایر شهرها به محل اعزام میشوند قرار گیرد.
(احتمال عملیاتی نبودن سازمانهای بومی شهر تهران به دالیل زیاد در زمان بحران زلزله بسیار زیاد است و عدم
آشنایی امدادگران غیربومی با شهر تهران و سردرگمی ایشان به دلیل تغییرات نامها و غیره هست) لذا اینكه متولی
مدیریت هریك از بوستانها در زمان زلزله چه كسی است و چه سازماندهی پیشبینی شده است مسئله مهمی است
كه باید به آن اندیشید .نصب تابلوهای بزرگ جهت اطالعرسانی به مردم برای آمادگی در زمان بحران میتواند یكی
از اقدامات مفید در قبل از وقوع بحران باشد كه مسیر را برای امدادرسانی و جابجایی مردم به محلهای هدف
آسانتر خواهد كرد.
برگزاری مانورهای محلی برای تخلیه و استقرار در فضاهای باز بوستانها میتواند راهكاری برای آموزش كاركنان
بهویژه نگهبانان پارکها در زمان بحران باشد .از بعد اجتماعی پیچیدگی ابعاد سانحه احتمالی ،زمانی مضاعف میشود
كه شهر تهران به عنوان مجموعهای ناهمگون از فرهنگها و قومیتها با تفاوتهایی در سطوح اقتصادی و اجتماعی
نگریسته شود .شهر تهران با  55منطقه شهرداری كالنشهری میباشد كه در هر نقطه آن شرایط توپوگرافی ،جنس
خاک ،سطح آب زیرزمینی و  ...با نقاط دیگر متفاوت است .مدیریت اجتماعی جمعیت ساكن در پارکها در
هفتههای بعد از زلزله قابل بررسی است .ایجاد زیرساختهای امنیتی برای مردم ساكن در پارکهای در روزهای بعد
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از بحران میتواند دغدغه بعدی مدیریت بحران باشد .ازآنجاكه امكان حمله افراد شرور ،جانوران موزی ،موشها و
غیره وجود دارد احداث حفاظ و نگهبانی از ورود و خروج به محل باید پیشبینی گردد.
با توجه به مطالب بیان شده در مورد پارکها ،میتوان كاربردهای دفاعی پارکهای درون شهری را با توجه به
ویژگیهای خاص آن در موارد زیر دانست.
 -1كاهش تراكم ساختمانها و به طبع آن كاهش
تراكم جمعیتی هر چه تراكم جمعیت كمتر باشد و این تراكم بهطور متعادل در سطح شهر توزیع شده باشد،
آسیبپذیری شهر كمتر خواهد بود .بر عكس تراكم جمعیتی باال در شهر به معنای تلفات و خسارتهای بیشتر به
هنگام وقوع یك حادثه است و این عالوه بر از بین بردن تعداد بیشتری از مردم در اثر فروریختن آوارها به دلیل بسته
شده راهها و معابر و كاهش امكان گریز از موقعیتهای خطرناک و دسترسی به مناطق امن و نیز مشكل شدن نجات
مجروحین در اثر مسدود شدن راههای ارتباطی است .به طور كلی تراكمهای انسانی نقش غیرقابلتردیدی در رابطه
با شاخصهای مختلف رفاهی ،بهداشتی ،آموزش ،امنیتی و  ...دارد.
 -5ایجاد فضای باز برای فرار و پناه گرفتن در آن
در شرایط اضطراری پارکها در مواقع اضطراری به عنوان یك منطقه در دسترس با امكان فرار و استقرار و پناه
گرفتن در آن مطرح هستند .بدین ترتیب طراحی مناسب پارکها ،داخل بافتهای شهری یكی از مهمترین حربهها
جهت مقابله با خطر محسوب میگردد .سودمندی فضاهای سبز و باز در محدوده شهری بستگی به تعداد این فضاها،
توزیع یكسان در تمام مناطق شهری و همچنین تداوم سیستم سبز دارد .در فضای باز لبههایی به عنوان جانپناه
میتوان ایجاد كرد .بهعنوانمثال در فاصله بین فضای باز و ساختمانها ،با استفاده از گلدانهای طولی یك لبه
مستحكم میتوان ایجاد نمود كه در مواقع اضطراری به عنوان جانپناه نیز قابلاستفاده باشد .تا حد امكان لبههای تیز
و گوشهدار از فرم كلیه عناصر حذف شده و از فرمهای نرم و گرد گوشه استفاده شود .بدین منظور زاویه لبهها (توده
ساختمان ،جوی آب ،آبنما ،سكو ،گلدان ،حفاظ میلهای یا عناصر و تجهیزات نوکتیز) تا حدود ارتفاع سه متر از
كف محل استقرار ،راست گوشه نباشد .در فضاهای باز و محوطه تا حد امكان نباید از عناصر و مبلمان صلب و
نردهها و حفاظهای میلهای استفاده شود .این امر به ویژه در محلهای تجمع و بازی و دیگر سطوح نسبتاً وسیع حائز
اهمیت است.
 -9ایجاد فضای حائل بین كاربریهای خطرناک و كاربریهای آسیبپذیر
فضاهای باز نقش مهمی در كاهش وسعت میزان عمل و نتایج اكثریت حوادث دارند .پارکها از طریق ایجاد فاصله
بین كاربریها ،مانع از گسترش آتش سوزی و قطع زنجیره حوادث میشوند .از عمدهترین عملكردهای آن در هنگام
بروز حادثه جدا ساختن یك منطقه دارای پتانسیل خطر از دیگری و بدین ترتیب متمركز كردن فعالیت نیروهای
مخرب و جلوگیری از توسعه تخریب میباشد.
 -۴ایجاد فضایی برای اسكان و درمان جمعیت آسیب دیده
پارکها به جهت وسعت قابل قبول و قابلیتهای موجود در آنها میتوانند در تسهیل امدادرسانی ،اسكان اضطراری،
مداوای مصدومان و كاهش آسیبپذیری مالی و جانی شهروندان نقش تعیین كننده داشته باشند .با در نظر گرفتن
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زیرساختهای مورد نیاز در اجرای طرح اسكان و امداد در پارکها و رعایت مالحظات پدافند غیر عامل در
مكانیابی و طراحی آنها ،میتوان جمعیت زیادی را (با توجه به وسعت پارک) در راستای مدیریت بحران ،ساكن
كرد و افراد آسیب دیده را درمان نمود .با توجه به موضوع تحقیق ،در ادامه به اجرای طرح اسكان و امداد بیشتر
پرداخته خواهد شد(.)Cutter & Emrich, 2014: 65–77
برای اینكه پارکهای شهری قابلیت اجرای طرح اسكان و امداد را داشته باشند باید تا حد امكان فضاهای پارک ،چند
عملكردی طراحی شود .در این صورت است كه میتوان گفت پارکهای شهری نقش مهمی در كاهش تلفات و
تسریع در عملیات امدادی و هرگونه واكنش سریع به رویدادهای بحرانی را دارا میباشد .پارکهای شهری این
قابلیت را دارند كه در زمان وقوع بحران ،به راحتی كاربریهای مورد نیاز را حاصل كنند .در زیر برخی از مالحظات
طراحی پارکها كه با توجه به مطالب بیان شده و با توجه به نتایج پرسشنامه و مصاحبه با خبرگان به دست آمده،
(در راستای استفاده از پارکهای شهری به عنوان اردوگاه اسكان و امداد) آورده شده است:
 .1قابلیت تردد آسان برای خودرو و انسان به همراه برانكادر) در همه قسمتهای پارک
 بكار گیری مبلمانی با قابلیت انعطافپذیر در معابر جهت ایجاد فضای بیشتر برای تردد خودروها بجای استفاده از پله از رمپ استفاده شود. -5پیشبینی فضایی جهت برپایی بیمارستان موقت و ارائه خدمات درمانی به آسیب دیدگان
 -9پیشبینی فضایی جهت فرود هلیكوپتر امداد ابعاد منطقه فرود باید حداقل  91×91متر باشد .همچنین عرض
دسترسیهای اصلی باید حداقل بین  11تا  12متر باشد.
 -۴پیشبینی فضایی برای ذخیره آب سالم و بهداشتی
برای افراد اسكان داده شده آب مورد نیاز اردوگاه را میتوان به دو بخش زیر تقسیم كرد:
 آب غیر آشامیدنیطراحی دریاچه مصنوعی در پارک عالوه بر اثرات زیست محیطی و زیباسازی محیط میتواند به عنوان منبعی جهت
ذخیره آب غیر آشامیدنی برای شرایط بحران عمل كند .از آب ذخیره شده در دریاچه میتوان برای مصارفی مثل
شستشو استفاده نمود.

 آب آشامیدنیبرای تأمین آب آشامیدنی اردوگاه ،دو روش پیشنهاد میشود كه با توجه به شرایط ویژه پارک میتوان از هر یك از
آنها و یا از هر دو روش استفاده كرد.
الف) استفاده از مخازن متعدد آب جهت ذخیره آب آشامیدنی :این روش به این صورت است كه آب آشامیدنی
شهری ابتدا وارد مخزنهای در نظر گرفته شده میشود و بعد از پر شدن مخزن وارد شبكه آب آشامیدنی پارک
میشود .به این صورت بعد از قطع شدن آب شهری این مخازن (با توجه به گنجایش آنها میتوانند تا چند روز آب
آشامیدنی مورد نیاز را تأمین كنند(.)Holsti, 1979
ب) طراحی دریاچه مصنوعی و استفاده از آب ذخیره شده در آن با در نظر گرفتن تجهیزات تصفیه آب(بخصوص
اگر برای پر كردن دریاچه از آب شیرین تمیز استفاده شده باشد)
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میتوان از آب موجود در دریاچه بهعنوان آب آشامیدنی استفاده نمود .وجود معابر عریض با قابلیت تردد خودرو،
میتواند در امر آب رسانی به جمعیت اسكان داده شده نقش مهمی داشته باشد .در نتیجه طراحی دریاچه مصنوعی
برای پارکهای اسكان و امداد با توجه به فواید بسیار آن كامالً توصیه میشود.
 -2وجود انبار جهت ذخیرهسازی اقالم ضروری برای شرایط بحران
 .۶وجود پناهگاه زیرزمینی در پارک(.)Comfort etal, 2010
پارکها یكی از بهترین مكانها برای ساخت پناهگاههای عمومی است .وجود پناهگاه زیرزمینی با كاربری دومنظوره
میتواند در بحرانهای ناشی از جنگ گام مثبتی برای تأمین پناهگاههای عمومی شهروندان باشد .میتوان با طراحی
یك فضای زیرزمینی دومنظوره مثل پناهگاه(در شرایط بحران) و نمازخانه ،نمایشگاه عكس ،سالن ورزشی ،سرویس
بهداشتی و  ...در شرایط عادی به این هدف دست یافت.
 .1پیشبینی تجهیزات جانبی مورد نیاز
عالوه بر تجهیزات معمول در پارکها ،به تجهیزات جانبی دیگری نیاز داریم تا بتوان از پارک به عنوان اردوگاه
اسكان موقت استفاده نمود تجهیزات جانبی مورد نیاز عبارتاند از:
 .1وجود سرویس بهداشتی ثابت و سیار(پرتابل) به تعداد كافی با در نظر داشتن شرایط بحران
 .5وجود شیرهای آب آشامیدنی به تعداد كافی با در نظر داشتن شرایط بحران
 .9پیشبینی سكوهایی جهت برپایی چادرهای اسكان در بخشهای كم خطر پارک
 .۴برخورداری از سامانه اعالم خبر برخورداری از تجهیزات امداد و نجات
 .2برخورداری از شبكهمدار بسته كنترل و نظارت
 .۶نصب شیرهای آتشنشانی در محیط پارک
 .1شبكه تأمین و توزیع برق اضطراری (تأمین روشنایی برای محیط پارک)(.)Boin, 2005
نتیجهگیری
امروزه میتوان با بهكارگیری اقدامات مؤثر و كاربردی و حتیاالمكان كمهزینه و چندمنظوره به میزان زیادی از شدت
و گستردگی خسارات و تلفات ناشی از خطرات (نظامی و غیرنظامی – طبیعی) كاست .از مهمترین این اقدامات،
استفاده از اصول پدافند غیرعامل به عنوان راه حلی جهت كاهش خطرپذیری در برابر خطرات مختلف و افزایش
كارایی هنگام روبرو شدن با خطر است كه باید در سطوح مختلف برنامهریزی و از جنبههای مختلف منطقهای،
شهرسازی و معماری مورد توجه قرار گیرد .پارکهای شهری به عنوان فضاهای عمومی نقش به سزایی در كاهش یا
افزایش خسارات ناشی از بحرانهای شهری دارند .تأمین مكانهای مناسب جهت اسكان آوارگان یكی از موارد مهم
در مدیریت بحران است .بهترین راه برای اسكان موقت مردم ،بر پا نمودن چادر و كانكس در نزدیكترین و امنترین
محل به ساختمان تخریب شده است ولی از آنجایی كه بعد از زلزله شاهد پس لرزههایی میباشیم تجربه نشان داده
ایجاد اردوگاههای محلی در پارک ها و فضاهای باز در محالت داخل و اطراف شهر بهترین نوع اسكان موقت است.
مزیت این نوع محلها(اردوگاهها یا محلهای متمركز) این است كه عالوه بر محافظت افراد در مقابل سرما ،گرما،
باران و شرایط نامساعد جوی ،تأمین امنیت عاطفی و روحی بین خانوادههای آسیب دیده ایجاد میشود و ارائهی
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خدمات بهداشتی ،پزشكی ،غذایی و  ...نیز به سهولت انجام میپذیرد .معیارهای مكانیابی مراكز امداد و اسكان
ایمنی ،كارآیی ،اثربخشی و مجهز بودن است.
هنگام وقوع حادثه نقش پارکها و بوستانها در برقراری امنیت مهم است .بحران یعنی وجود اختالل جدی در
عملكرد جامعه كه باعث از بین رفتن انسان ،اجناس یا محیطی میشود كه جامعه توانایی كافی برای برخورد با آن را
ندارد .بحران می تواند بالی طبیعی ،طوفان یا زلزله باشد؛ بحران تكنولوژیكی مانند قطع برق ،بحران شیمیایی مانند
نشت مواد شیمیایی یا فاجعهای خشونتبار .بعد از وقوع بحران ،مسئوالن پارک و فضای سبز بهعنوان امدادرسانان
عمل میكنند -محافظت از افراد تحتنظرشان ،برآورد نیازهای خانوادهها و ایجاد پناهگاه .میتوان از امكانات
پارکها و فضای سبز استفاده كرد تا خانوادهها در كنار هم در مكانی ایمن جمع شوند و برای افرادی كه خانهشان
خراب شده ،خانه موقتی یا پناهگاه درست كرد .در این خصوص پارکهای بزرگ شهری نیز میتوانند به عنوان
پایگاههای امدادرسانی نیروهای عملكننده و نیز در صورت امكان برای اسكانهای بزرگ و اردوگاهی مورد استفاده
قرار گیرند .پارکهای متوسط و كوچك نیز عالوه بر استفاده نیروهای امدادرسان به خوبی میتوانند به عنوان مكان-
های تخلیه در مرحله امداد و نجات و نیز مكانهای اضطراری و اسكان موقت مورد بهرهبرداری واقع شوند .سایر
فضای باز شهری ،نظیر میادین ،شبكههای دسترسی ،فضای باز ساختمانهای عمومی و باغات نیز در این مقوله قرار
میگیرند.
پارکها و بوستانها نقش مهمی در كاهش وسعت میزان عمل و نتایج اكثریت حوادث و سوانح طبیعی دارند .از
عمدهترین عملكردهای پارکها و بوستانها در هنگام بروز سوانح جدا ساختن یك منطقه دارای پتانسیل خطر از
دیگری و بدین ترتیب متمركز كردن فعالیت نیروهای مخرب و جلوگیری از توسعه زنجیرهای وقایع میباشد.
همچنین پارکها و بوستانها میتوانند در مواقع اضطراری به عنوان یك منطقه در دسترس با امكان فرار و استقرار و
پناه گرفتن در آن مطرح باشد.
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333 ...تحلیل و بررسی نقش پارکها و
 مناطق شهر: تحلیل نابرابری نماگرهای توسعهی پایدار فضای سبز شهری (مطالعهی موردی،)1939( علی و سارا میرزایی،زنگی آبادی
1  شماره، فصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری،)تهران
 كیفیات محیطی مؤثر بر قرارگاه رفتاری،)1939( معصومه و مصطفی بهزادفر و مصطفی عباس زادگان و نینا الوندی پور،سربندی فراهانی
2  شماره، فصلنامه مطالعات برنامهریزی شهری،در فضاهای سبز و باز محلی
 فصلنامه جغرافیایی، ضرورت اصالح نظام مدیریت توسعه شهری در كالنشهر تهران،)1911( علیرضا و منصور بدری فر،سیاف زاده
11  شماره،سرزمین
۶  منطقه: ارزیابی و تحلیل فضایی سرانه پارکهای شهری (مطالعهی موردی،)1935( سید علی و اكرم قاسمی و علی احمد آبادی،علوی
1  شماره، فصلنامه برنامهریزی و آمایش فضا،)شهر تهران
ترافیكی و سنجش میزان- تحلیل معیارهای كالبدی،)1932( رحیم و رحیم سرور و مجید ولی شریعت پناهی و زهرا پیشگاهی فرد،غالمی
21  شماره، فصلنامه جغرافیایی سرزمین، تهران با تأكید بر مدیریت بحران51 آسیبپذیری در منطقه
۴2  شماره، فصلنامه مطالعات راهبردی، جامعه ریسك و اهمیت آن برای مطالعات استراتژیك،)1911( محمدعلی،قاسمی
 ارزیابی اثرات محیط زیستی احداث پیادهراه پل طبیعت و بهبود عملكرد،)193۴( حمید و سمانه زاهدی و امیر هدایتی آقمشهدی،قربانی
5  شماره-  دوره سوم، فصلنامه پژوهشهای جغرافیایی برنامهریزی شهری، تهران9 اكولوژیك آن در محدودۀ جغرافیایی منطقۀ
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