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 چکیده
 تاکتيکي و عملياتي کردن بستر مهيا درماني با رویکرد پدافند غيرعامل -مراکز بهداشتي ایجاد از راهبردي هدف

 نمودن پذیر تاکتيك عبارت دیگربه  مختلف هايبحران در مقابله و آمادگي اقدامات پيشگيري، تحقق براي مناسب

 مطالعه ،مراکز استقرار این براي مناسب مکان انتخاب این موضوع با توجه به .باشدمي شهر بحران مدیریت سيستم

 بهره و کارایي افزایش سبب هاي مناسب،موقعيت در مذکور مراکز احداث زیرا طلبدمي را اي جانبه همه بررسي و

 در این راستا هدف. باشدمي بحراني در شرایط خصوص به نظر مورد اهداف به دستيابي در جهت آن بيشتر وري

درماني با  -پژوهش حاضر ارزیابي و رتبه بندي شهرهاي سيستان و بلوچستان از لحاظ مکانيابي مراکز بهداشتي

اي، اسنادي تحليلي و مبتني بر مطالعات کتابخانه-باشد. روش تحقيق توصيفي توجه به اصول پدافند غير عامل مي

-فاده مي گردد و براي تجزیه و تحليل اطالعات از مدلو با توجه به نوع تحقيق از مطالعات ميداني و پرسشنامه است

SAW   ( در رتبه اول، 596.0شهر زاهدان با امتياز وزني ) ن است کهآنتایج نشانگر  .شده استاستفاده خواهد

( در رتبه سوم، شهر سراوان با 59000( در رتبه دوم، شهر زابل با امتياز وزني )59650شهر چابهار با امتياز وزني )

( در رتبه پنجم، و در نهایت شهر خاش با 59265( در رتبه چهارم، ایرانشهر با امتياز وزني )59000ياز وزني )امت

( 59100تبه ششم با رتبه وزني)ردرماني با توجه به اصول پدافند غير عامل در  -توجه به مکانيابي مراکز بهداشتي

 گيرد.قرار مي
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 مقدمه -1

 تاسيسات، ها،ساختمان انساني، پذیري نيرويآسيب کاهش موجب که را ايمسلحانه غير اقدام هر       

-مي خوانده پدافند غيرعامل گردد، سازانسان تهدیدات مقابل در کشور هايشریان و اسناد تجهيزات،

(. کشور ایران با توجه به موقعيت ویژه در منطقه خاورميانه و حضور 1836تمان، شود)مقررات ملي ساخ

هاي زلزله )پدافند طبيعي و استقرار بر گسل -مداوم تهدیدات خارجي و همچنين با توجه به بعد جغرافيایي

فظ و گيرد. چنين ابعادي اتخاذ تمهيدات مختلف در حغير عامل( در ابعاد مختلف نقش حياتي به خود مي

بخشد. با توجه به هاي الزم را ضرورت ميبينيحراست از مراکز و تاسيسات مهم و حياتي و تدارک پيش

استقرار مراکز حساس و حياتي در قلب شهرها و کانون توجه بودن مراکز شهري و اثرات آن بر )سازمان 

ریزان و يش روي برنامهفضایي( شهرها، امروزه مد نظر محافل شهرسازي قرار گرفته و سرفصلي تازه پ

شعاع »، «فرم»طراحان شهري قرار گرفته از آنجایي که در بسياري موارد استقرار مراکز شهري بر حسب، 

و مواردي از این دست، خسارات و « نفوذپذیري» ،«نظام ارتباطات»، «سازگاري»، «حساسيت»، «عملکرد

رد تهاجم وارد آورده است. در واقع، از کار تلفات را مضاعف نموده و ضربات سنگيني بر پيکره جامعه مو

هاي افتادن مراکز شهري و تاسيسات مهم و حياتي به عنوان قلب هر نظام منجر به بهم خوردن تعادل سيستم

گردد و کنترل و تداوم شرایط را به دليل از هاي مختلف در حيات جوامع انساني ميشهري و بروز دشواري

گيري و نابودي الزامات حياتي اساسي جامعه ساکن در فضا، با چالش جدي کار افتادن مراکز مهم تصميم

گردد و ي مورد تهاجم ميهاي مختلف در جامعهسازد؛ چنين وجهي خود منجر به تکوین بحرانمواجه مي

سازد و این خود بر اهميت غير قابل انکار هاي سنگين مواجه ميبازگرداندن تعادل به مجموعه را با هزینه

افزاید. در واقع دفاع غيرعامل در واقع مجموعه تمهيدات، ایت اصول پدافند غير عامل در شهرها ميرع

هایي است که با استفاده از ابزار، شرایط و حتي المقدور بدون نياز به نيروي انساني به اقدامات و طرح

ر زمان بحران افزایش صورت خود اتکا صورت گيرد. چنين اقداماتي از یك سو توان دفاعي مجموعه را د

دیده را با کمترین هزینه داده و از سوي دیگر پيامدهاي بحران را کاهش و امکان بازسازي مناطق آسيب

ها، کارآیي سازد، به کارگيري تمهيدات و مالحظات پدافند غيرعامل عالوه برکاهش شدید هزینهفراهم مي

 (.10 :1833شمن بسيار افزایش خواهد داد)نباتي، دفاعي طرح ها، اهداف و پروژه ها را در زمان تهاجم د

هاي پذیري زیرساختسازي و کاهش آسيبترین هدف پدافند غيرعامل، ایمندرحال حاضر عمده       

مورد نياز مردم است، تا بتدریج شرایطي را براي امنيت ایجاد نماید. این گونه اقدامات مهم در اکثر 

ریزي و با در حال اقدام است. این اقدامات اگر به صورت یك برنامه کشورهاي دنيا یا انجام شده و یا

هایي که ایجاد مي طراحي در توسعه کشور)توسعه پایدار( نهادینه شود، خود به خود بسياري از زیر ساخت

توان با ارائه راهکارهایي هاي فعلي هم ميشود، در ذات خود ایمني خواهند داشت. براي اصالح زیرساخت



 

 

یکي از این زیرساخت ها که در زمان بحران اهميت مضاعف پيدا  .هندسي مجدد، آنها را مستحکم کردمثل م

 باشد.کند مراکز بهداشتي درماني مي-مي

 عملياتي کردن بستر مهيا درماني با رویکرد پدافند غيرعامل –مراکز بهداشتي  ایجاد از راهبردي هدف       

 به عبارت دیگر مختلف هايبحران در مقابله و آمادگي ات پيشگيري،اقدام تحقق براي مناسب تاکتيکي و

استقرار  براي مناسب مکان انتخاب راستا همين در باشد.مي شهر بحران مدیریت سيستم نمودن پذیر تاکتيك

 هاي مناسب،موقعيت در مذکور مراکز احداث زیرا طلبدمي را اي جانبه همه بررسي و مطالعه این مراکز،

 در شرایط خصوص به نظر مورد اهداف به دستيابي در جهت آن بيشتر وري بهره و کارایي زایشاف سبب

 تخصيص اي،ناحيه و شهري ریزانمهم برنامه و اساسي وظایف از یکي اینکه به توجه باشد.بامي بحراني

عوامل  تأثير همچنين و شهر اقتصاد شهر، و کارکرد نقش به توجه با شهري گوناگون هايبه کاربري زمين

 .(2:1830و حسينيان، شيخ است )آل یکدیگر بر ها کاربري متقابل

هاي ها و فعاليتکالبدي پيچيده آن، مناسبت -امروزه زندگي در شهرها، با توجه به ساختار فضایي      

تي اقتصادي و نيازهاي فزاینده فرهنگي، فراغ –اقتصادي، تعميق و گسترش تقسيم کار اجتماعي  –اجتماعي 

اي وابسته به خدمات است که در حقيقت این تأسيسات و تجهيزات و اجتماعي شهروندان بيش از هر دوره

آید، پایه و اساس هر مجتمع زیستي بوده است و کمبود و هاي حياتي شهر به حساب ميشهري که شریان

(. این در حالي است 2:1838آورد )سعيدي خواه نارسایي آن مشکالت عدیدي را براي ساکنين به وجود مي

گذاران و مدیران مردان و سياستاي امر سالمت مثل دوران ما مورد توجه دولتکه در هيچ عصر و دوره

 –جامعه و به طور کلي جامعه بشري قرار نگرفته است. انتخاب مکان مناسب براي احداث مراکز بهداشتي 

توان دریافت که يني و روند توسعه شهر ميدرماني بسيار حائز اهميت است. با نگاهي به گسترش شهرنش

برقراري امنيت در ساختار شهري و برخورداري شهروندان از احساس امنيت در ابعاد اجتماعي، اقتصادي، 

ترین اصول در جهت سياسي و محيطي اهميتي فزاینده دارد. ایمني و امنيت در برابر تهدیدات از ابتدایي

سایش شهري است و اصوالً توجه به دفاع غيرعامل شهرها در مقابل دستيابي به استانداردهاي مطلوب آ

نژاد، )بمانيان و محموديگيري شهرها مورد توجه بوده استلتهدیدات خارجي امري است که از آغاز شک

1830 :1.) 

 

 همیت موضوعا -2

، امکانات و محيطي، جغرافيایيیابي در چارچوب متغيرهاي اقتصادي، سياسي، فرهنگي، زیستمکان      

هاي امنيتي بر اساس معيارها و اصول پدافند غيرعامل شود، اما رعایت مالحظههاي موجود انجام ميظرفيت

اي را از هاي راهبردي است که باید مورد توجه قرار گيرد. از سویي انسان باید استفادهدر زمره تصميم



 

 

(. 1835:.23نماید )مخدوم،مين تعيين ميهاي طبيعي )اکولوژیکي( سرزسرزمين به عمل آورد که ویژگي

 بيشتر باره این گيرند، آنچه درمي بر را در شهر یك هايبخش وسيع اغلب تمامي حوادث از خسارات ناشي

از  شهري نقش عناصر درماني در –ها هستند. مراکز بهداشتي ساختمان شودمي خسارت باعث و دیدهآسيب

یابد که این هایي ضرورت مير کاهش اثرات ناشي از آن ارائه برنامهنيستند. به منظو مستثنا خسارات این

سازد تا این مراکز درماني را ضروري مي –شده مراکز بهداشتي یابي دقيق و حسابریزي و مکانخود برنامه

 هاي ناشي از حوادث غيرمترقبه باشند به وظایف خود عمل کنند.بتوانند در مکاني مناسب و به دور از آسيب

در این راستا هدف پژوهش حاضر ارزیابي و رتبه بندي شهرهاي سيستان و بلوچستان از لحاظ مکانيابي 

 باشد.درماني با توجه به اصول پدافند غير عامل مي -مراکز بهداشتي

 

 مبانی نظری -3

 خدمات بهداشتی و درمانی -1-3

هاي جمهوري اسالمي ف اصلي برنامهتوجه به بهداشت و سالمت در سطح آحاد جامعه یکي از اهدا       

توان به مواردي چون قانون اساسي جمهوري اسالمي ایران اشاره نمود که باشد. در اثبات این گفته ميمي

-ضمن محوري برشمردن سالمت کامل و جامع انسان، بهداشت و درمان را از جمله نيازهاي اساسي مي

هاي خود را جهت تأمين، حفظ و ع، امکانات و ظرفيتشناسد و دولت را مکلف کرده است تا تمامي مناب

بخش مدیریت خدمات بهداشتي و ارتقاي سطح سالمت افراد کشور بسيج کند. از این رو یکي از ابعاد تجلي

توان به باشد. در این راستا ميدرماني در کشور ارائه خدمات بهداشتي و درماني به اقشار مختلف جامعه مي

هاي توسعه کشور به بخش بهداشت و درمان شده است، اشاره کرد بدیهي است نامهتوجه خاصي که در بر

ناپذیر که در راستاي تحقيق این امر مهم وجود و امکانات و استفاده صحيح از آن امري ضروري و اجتناب

آید مياي هر کشور به شمار هاي توسعهباشد و با توجه به این که حفظ و تأمين سالمتي مردم از اولویتمي

گيري از منابع در دسترس خود، بهترین و اند تا با بهرهدست اندرکاران بخش سالمت همواره در تالش

(. براي .66:183درماني را به جامعه ارائه نمایند )آذر و همکاران، –ها و خدمات بهداشتي ترین مراقبتکيفي

سيستمهاي   .ترقي آن ملت استهر ملتي بهداشت و سالمتي مردمش یك نياز اساسي براي پيشرفت و 

درماني و بهداشتي متفاوتي در سراسر دنيا وجود دارند  که سطوح متنوعي از توسعه منابع در دسترس و 

چنين سيستم هایي از رویداد بيماري سازند ایندرک و آگاهي مختلفي از بهداشت و سالمتي را منعکس مي

ها و مسائل تسکين، درمان و دهد این سيستمرخ ميکند ولي جایي که بيماري و ناتواني جلوگيري مي

کنند. سيستم خدمات بهداشتي و درماني ممکن است براي مردم زماني مفيد ي بيماري را فراهم ميمعالجه

دهد راضي باشد که در ارتباط با این موضوع که مردم از سيستمهایي که در رابطه با نيازهایشان خدمات مي



 

 

و  استفاده باشد. سطح مصرف هر سيستم خدمات بهداشتيبه خدمات بتواند قابلباشند و آساني دسترسي 

کننده و شرایط مصرف کننده از اش براي مصرفدرماني بستگي به عوامل دیگري دارد به توانایي دسترسي

قبيل سن، جنس، طبقه اجتماعي و مذهبي و نوع نژاد فردي، عالوه بر محيط اقتصادي، سياسي و اجتماعي 

(Kissahkorsah, 2008. 203 خدمات بهداشتي و درماني به شکل همگاني و پيشگيرانه در مناطق .)

روستایي خدماتي است که پيشرفت و توسعه بهداشتي، سالمتي، ارائه و تحویل خدمات درماني را در بر 

اسخ دادن به ترین سيستم خدمات درماني و بهداشتي بر پایه پگيرد. بر طبق سازمان بهداشت جهاني، رایجمي

هاي بهداشتي و درماني، نيازهاي ضروري بيماران در ارتباط با فشار و مشکل مسائل حاد و بحراني در زمينه

هاي خدمات قرار دارد. آزمایش، تشخيص طبي، تسکين بيماري و مرض و انتظار براي شفا یافتن از نشانه

 (.1830:.2درماني و بهداشتي عصر حاضر هستند)اميني و یداللهي،

 

 پدافند غیرعامل  -2-3

شود: پدافند عامل که مقابله به مثل در مقابل هر گونه حمله مسلحانه پدافند به دو شاخه تقسيم مي       

کارگيري دفاع در مقابل دشمن با به»کند: طور تعریف ميشود. نيازي تبار پدافند عامل را ایناستعمال مي

«. مي به منظور از کارانداختن ماشين جنگي دشمن و نابودي آنها، تجهيزات جنگي و تکنيکهاي رزسالح

هاي مدیریت بحران است و بيشتر تأکيد آن روي مدیریت پيش از بحران پدافند غيرعامل که یکي از شاخه

ها، پذیري نيروي انساني، ساختماناي که موجب کاهش آسيبباشد عبارت است از هر اقدام غير مسلحانهمي

سالي، سيل، هایي با عامل طبيعي )خشكهاي کشور در مقابل بحرانزات، اسناد و شریانتأسيسات، تجهي

هاي داخلي و تحریم( گردد پدافند غيرعامل زلزله، رانش، لغزش و طوفان( و عامل انساني )جنگ، شورش

امل هاي کلي نظام در مورد پدافند غيرع(. برابر بند یك سياست20:1836شود )موحدي نيا، خوانده مي

هاي غير مسلحانه که موجب افزایش بازدارندگي، کاهش پدافند غيرعامل عبارت است از مجموعه اقدام»

هاي ضروري، ارتقاي پایداري ملي و تسهيل مدیریت بحران در برابر تهدیدها و پذیري، تداوم فعاليتآسيب

 «.گرددهاي نظامي دشمن مياقدام

 

 پدافند غیرعامل و دفاع شهری -3-3

هایي که براي مقابله با حمله هوایي، تدارک دفاع شهري در دوران جنگ جهاني دوم و در تالش       

(. در منابع Alexander,2002: 12گرفت به وجود آمد )پناهگاه و هشدار براي غيرنظاميان صورت مي

 التين عبارت دفاع شهري مفهومي دو بعدي دارد:



 

 

شود و از این رو مشتمل بر ظاميان در شرایط جنگي معرفي ميدر گروه اول دفاع شهري، محافظت از غيرن -

بخشي از دفاع ملي است که در پي تمهيدات الزم به منظور کسب آمادگي کافي در برابر هر گونه حمله 

گردد. طبق این تعریف، دفاع شهري باید ایمني اکثریت جمعيت غير خواهي از یك کشور مياحتمالي یا باج

ه حيات آنان در زمان جنگ را تضمين نماید. در این گروه از تعاریف، نحوه مقابله و نظامي کشور و ادام

مواجه با آثار ناشي از حمالت نظامي مورد تاکيد قرار دارد و از این رو، عبارت دفاع شهري از نظر مفهومي 

 گردد.معادل با عبارت پدافند غيرعامل، محسوب مي

نماید )زرگر و شهروندان در برابر آثار بالیا تاکيد ميدر گروه دوم، دفاع شهري بر حفاظت از  -

 (.80:1830مسگري،

هاي گریز از خطر، بهبود وضع خدماتي که در زمان دفاع تقویت تأسيسات دفاعي شهري، تعبيه راه       

ترین یابد و غيره، به ترتيب احتمال در خطر بودن تعداد جمعيت و منابع ثروت هر شهر از مهمضرورت مي

هایي کالبد گرایانه حلگيرد. راهکارهاي دفاعي ابتدا به راههداف آمایش سرزمين در بخش شهرها قرار ميا

انجامد. در این چارچوب آن چون ساخت یا آمایش تأسيسات، کالبد گرایانه چون ساخت شهر و پناهگاه مي

دهند. یعني سيستم شکيل ميچه مهم است، تأسيسات و تجهيزاتي است که غالباً شریان اصلي هر شهري را ت

هاي بهداشت هاي تهيه و توزیع کاال، تجهيزات آب و فاضالب، تأسيسات برق، گاز و شبکهونقل، شبکهحمل

 (.00:1833گيرند. )آیت اللهي،هایي قرار ميبينيو درمان که عمالً مورد چنين پيش

 

 انی با رویکرد پدافند غیرعاملدرم -یابی بهینه مراکز بهداشتی ریزی شهری و مکانبرنامه -4-3

پذیري در برابر حوادث آسيب هاي شهري نقش مهمي در کاهشریزي بهينه کاربري زمينبرنامه        

ها و عملکردهاي ساماندهي مکاني و فضایي فعاليت ریزي کاربري اراضي شهري،غيرمترقبه دارد. برنامه

ریزي شهري را تشکيل ت و هسته اصلي برنامهها و نيازهاي جامعه شهري اسشهري بر اساس خواست

شود که الگوهاي اراضي شهري به صورت علمي ریزي تالش مي(. در این برنامه18:1803)سعيدنيا، دهد.مي

 هاي شهر در انطباق و هماهنگي با یکدیگر و سيستمهاي شهري قرار گيرد.یابي فعاليتمشخص شود و مکان

یافته است که براي رفع کاربري اراضي شهري به مثابه سلسله اقدامات نظامریزي (. برنامه120:1833)زیاري،

(. هدف .00:180گيرد )مهدي زاده،اند صورت مينيازهاي مادي و فرهنگي انسان که به نوعي با زمين مرتبط

. ریزي کاربري اراضي شهري تأمين رفاه اجتماعي و اقتصادي شهروندان استاصلي از سلسله اقدامات برنامه

 شود این عوامل عبارتنداز:ریزي کاربري زمين معموالً منابع در چارچوب عوامل کيفي دیده ميدر برنامه

برابري اجتماعي و تفریحات  محيطي،کيفيت زیست حفظ انرژي، کارایي، آسایش، امنيت، بهداشت،

 (.0.-8:1833.شهروندان. )پورمحمدي،



 

 

اکيد آن بر باشد و تریزي ميهاي این نوع برنامهيت از اولویتشود تأمين امنهمانگونه که مالحظه مي       

باشد. به عبارت دیگر اندیشه ریزي محيط کالبدي ميبهبود شرایط بهداشتي و امنيتي شهروندان بوسيله برنامه

معاصر، بر بهينه کردن عواملي چون امنيت و بهداشت تاکيد دارد تا بر تأمين ميزان کافي و حداقل استاندارد 

 ( Chapin,Kaiser,1979:48-49ها. )آن

 

 های اراضی شهریریزی کاربرییابی در برنامهای مکانمعیاره -5-3

هاي مختلف در شهر به دليل ماهيت پویاي مسائل شهري اگر نه یابي فعاليتتعيين اصول دقيق مکان       

ریزي کاربرهاي اراضي غيرممکن بدون تردید بسيار دشوار است و هدف اصلي از سلسله اقدامات برنامه

 عي و اقتصادي شهروندان است. شهري تأمين رفاه اجتما

 اند از:گيرد عبارتمعيارهاي مکان گزیني که در راستاي هدف فوق قرار مي

ها و یابي مناسب کاربريریزي کاربري اراضي شهري مکانسازگاري: یکي از اهداف اصلي برنامه –الف

که آلودگي از قبيل دود؛ بو؛  هايشود کاربريهاي؛ ناسازگار از یکدیگر است مثالً سعي ميجداسازي کاربري

هایي که کنند دور از مناطق مسکوني؛ فرهنگي و اجتماعي استقرار یابند در مقابل فعاليتصدا؛ توليد مي

جواري نيز دهنده با ترتيب اولویت همهاي سرویسمکمل یکدیگرند در کنار هم جا یابي شوند. کاربري

دهنده بي کالبد مثل )فضاي کاربري مسکوني سرویس شوند. براي نمونه در ضوابط مربوط بهمشخص مي

باز؛ گذراندن اوقات فراغت و کاربري تفریحي مثل پارک( بهداشتي و در ماني؛ آموزشي و تجاري به ترتيب 

 (.8.: 1833جواري برخوردارند )پورمحمدي؛از اولویت هم

آید؛ ها به شمار ميراحتي انسانگيري ميزان آسایش و آسایش: فاصله و زمان؛ عوامل مهمي در اندازه –ب 

ریزي شهري ها سهولت دسترسي به خدمات شهري که یکي از اهداف مهم برنامهچرا که بر اثر تأمين آن

 شود. است ميسر مي

ها در شهر؛ الگوي قيمت زمين شهري است. به کننده مکان کاربريکارآیي: یکي از عوامل اصلي تعيين -ج

هاي متصور بر آن گذاري تابعي از قيمت زمين و هزینهلحاظ اقتصادي و سرمایهلحظه اینکه هر کاربري از 

 شود.  است که بر اساس شيوه تحليل هزینه و منفعت معين مي

ریزي کاربري اراضي شهري یعني تالش در جهت حفظ و پذیري در برنامهمطلوبيت: مطلوبيت و دل -د

ها و فضاي ها؛ ساختمانپذیر؛ چگونگي شکل گرفتن راهنگهداري عوامل طبيعي؛ ایجاد فضاهاي باز و دل 

 شهري.



 

 

هاي مختلف و سالمتي: اعمال ضوابط محيطي و بهداشتي مناسب براي کاهش آلودگي حاصل از کاربري -ه

یابي زیست انساني یکي از اهداف مکانرعایت استانداردهاي بهداشتي براي تأمين سالمتي محيط

 (. 0.؛8. :1833هاست )پورمحمدي؛کاربري

استانداردهاي ایمني: هدف از این کار به طور کلي حفاظت شهر در مقابل خطرهاي احتمالي است.  -و

جواري منطقه صنعتي با فشان و غيرطبيعي؛ مانند همخطرهاي بالیاي طبيعي مانند سيل؛ زلزله؛ طوفان و آتش

 منطقه مسکوني که با اصل سازگاري مورد اشاره مغایرت دارد.

 

 رفی منطقه مورد مطالعهمع -4

باشد، کيلومتر مربع ، پهناورترین استان ایران مي 130٬052استان سيستان و بلوچستان با وسعتي حدود        

 03دقيقه عرض شمالي از خط استوا و  20درجه و  81دقيقه تا  8درجه و  20که با قرار گرفتن در بين 

النهار گرینویچ، از نظر جمعيتي از کم رقي از نصفدقيقه طول ش 21درجه و  68دقيقه تا  05درجه و 

هاي کشور است. استان سيستان و بلوچستان از دو منطقه سيستان و بلوچستان تشکيل ترین استانتراکم

شود و از شمال به استان خراسان جنوبي و کشور افغانستان، از شرق به کشورهاي پاکستان و افغانستان، مي

 شود. هاي کرمان و هرمزگان محدود ميو از مغرب به استاناز جنوب به دریاي عمان 

 
 .1333( موقعیت استان سیستان و بلوچستان در کشور ، نگارندگان، 1شکل)

 
 1331، منبع: سازمان آمار کشور، 1331(: تقسیمات سیاسی استان سیستان و بلوچستان، 2شکل)



 

 

 روش انجام تحقیق -5

اي و ميداني است. ابتدا تحليلي مبتني بر مطالعات اسنادي، کتابخانه -يروش انجام این پژوهش توصيف       

هاي پژوهش از محدوده مورد تجزیه و تحليل اطالعات پژوهش انجام شده و بعد از آن جهت تکميل داده

-و مدل Arc Gisمطالعه، بررسي ميداني صورت گرفته براي تجزیه و تحليل اطالعات از نرم افزارهاي 

Saw  ده شده است.استفا 

 

 گیریبحث و نتیجه -6

درمانی با  -ارزیابی و رتبه بندی شهرهای سیستان و بلوچستان از لحاظ مکانیابی مراکز بهداشتی -1-6

  SAW توجه به اصول پدافند غیر عامل با استفاده از مدل

 از یا استفاده و گيرندهتصميم نظرات اساس بر هاشاخص اهميت ضریب تعيين از پس ،روش این در        

 موزون، ميانگين از با استفاده مجذورات، ترینکم يویژه بردار و شانون آنتروپي مثل وزن تعيين هايروش

 در بهينه يگزینه به عنوان را آنها ترین تعدادبيش و آوریممي دست به را هاگزینه از یك هر اهميت ضریب

 گيریم.مي نظر

 هاشاخص اهميت و وزن تعيين

 روش از استفاده باشد. بامي شاخص 3 شامل مطالعه مورد هايشاخص مجموعه این پژوهش در       

 در آنها، توزیع درجه از برگرفته هاوزن شاخص دیگر، ايگفته به آید.مي به دست هاشاخص وزن آنتروپي

 آنها کندگيپرا ميزان بر اساس آنتروپي روش از استفاده با اینجا در که است مختصات صفحه یك قالب

 است. آنتروپي روش وزن شاخص، تعيين اصلي منبع بنابراین شود،مي محاسبه

( سعي به برآورد تابع مطلوبيتي به ازاي هر گزینه است تا گزینه اي با بيشترین SAWدر روش )       

ر ها از یکدیگمطلوبيت انتخاب شود. در این روش فرض بر استقالل ارجحيت و مجزا بودن آثار شاخص

 ها دست یافت.توان به راحتي به ارجحيت گزینهها مياست. در این روش با محاسبه اوزان اهميت شاخص

 

  اصول پدافند غیرعاملمعیارهای ارزیابی  -2-6

 پارامترهاي سازگار شاخص هاي موقعيت مراکز بهداشتي و درماني با توجه به  

 ایستگاه هاي آتش نشاني 

 معابر اصلي 

 مراکز انتظامي 

 اي سبزفض 



 

 

  پارامترهاي ناسازگارموقعيت مراکز بهداشتي و درماني با توجه به  

 پمپ هاي بنزین و گاز 

 مراکز تقليل فشار گاز و برق 

 دوري از گسل 

 هاي ناسازگاردوري از کاربري 

 براي استفاده از این روش مراحل زیر ضرورت دارد:

 کمي کردن ماتریس تصميم گيري -1

 تریس تصميم گيريبي مقياس سازي خطي مقادیر ما -2

 هاضرب ماتریس بي مقياس شده در اوزان شاخص  -8

 (*Aانتخاب بهترین گزینه)  -0

 گام اول: کمي کردن ماتریس تصميم گيري

هاي کمي مورد استفاده قرار گرفته که مطابق جدول ها به عنوان شاخصها و ویژگيامتياز هر یك از شاخص

 ( مي باشد.1)
 

 ه )امتياز به دست آمده شاخص ها(ماتریس تصميم کمي شد :(1جدول)

 

موقعيت مراکز بهداشتي و درماني با توجه 

  پارامترهاي سازگار به

 

 

 موقعيت مراکز بهداشتي و درماني با توجه به

  سازگارناپارامترهاي    

 
 هاشاخص
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 متوسط متوسط کم متوسط متوسط زیاد متوسط متوسط ایرانشهر

 زیاد متوسط زیاد متوسط متوسط متوسط زیاد متوسط چابهار

 کم کم کم خيلي کم کم متوسط کم کم خاش

 توسطم متوسط متوسط متوسط کم زیاد متوسط متوسط زابل

 زیاد زیاد خيلي زیاد زیاد خيلي زیاد متوسط زیاد زیاد زاهدان

 کم کم متوسط متوسط خيلي کم زیاد متوسط متوسط سراوان

 منبع: نتایج تحقيق               



 

 

 گام دوم: بي مقياس سازي خطي مقادیر ماتریس تصميم گيري

مي باشد که به صورت زیر سازي خطي  نوع بي مقياس سازي در این روش چند شاخصه بي مقياس       

ام  jاگه تمامي شاخص ها جنبه ي مثبت داشته باشد هر مقدار ماکزیمم مقدار موجود در ستون  مي باشد:

 تقسيم ميکنيم:

 ( 1رابطه )

 کنيم:اگر شاخص ها منفي باشد کمتریت مقدار هر ستونن را بر آن شاخص تقسيم مي       

 

 ( 2رابطه)

 

 به دست آمده از هر یك از فرمول هاي باال مقداري بي صفر و یك  مي باشد.مقدار        

 
 (: ماتریس بي مقياس شده2جدول)

 

موقعيت مراکز بهداشتي و درماني با 

  پارامترهاي سازگار توجه به

 

 

 موقعيت مراکز بهداشتي و درماني با توجه به

  سازگارناپارامترهاي    

 
 هاشاخص

 

 

ي  شهرها
ها

اه 
تگ

یس
ا

ش
آت

-

ني
شا

ن
 

لي
اص

ر 
عاب

م
مي 

ظا
 انت

کز
مرا

 

بز
 س

ي
ضا

ف
 

 

و 
ن 

نزی
ي ب

ها
پ 

پم گاز
 

از 
 گ

شار
ل ف

قلي
ز ت

راک
م

رق
و ب

 

سل
 گ

 از
ي

ور
د

 

 

ي
ربر

 کا
 از

ي
ور

د
ي 

ها

گار
ساز

نا
 

 

 0 0 1 0 0 0 0 0 ایرانشهر

 6 6 6 6 0 0 6 6 چابهار

 8 8 2 1 8 0 8 8 خاش

 0 0 0 0 0 6 6 0 زابل

 0 3 . 3 . 0 0 3 زاهدان

 2 1 0 0 1 0 0 0 انسراو

 12916 12960 18911 12900 12902 10910 18901 18906 کل

 منبع: نتایج تحقيق          
 

 



 

 

 ماتریس کمي شده ماتریس بي مقياس :(8جدول)

 

موقعيت مراکز بهداشتي و درماني با 

  پارامترهاي سازگار توجه به

 

 

 موقعيت مراکز بهداشتي و درماني با توجه به

  سازگارناهاي پارامتر   

 
 هاشاخص

 مراکز

C1 

 
C2 C3 C 4 C5 

 
C6 C7 C 8 

A1 59863 59802 590.0 598.. 59051 59506 598.0 59011 

A2 59002 59000 59808 598.. 59032 59000 59000 590.8 

A3 59221 59228 59808 5928. 59535 59102 59280 59206 

A4 59863 59000 59020 5981. 59051 59831 598.0 59011 

A5 5903. 59021 59232 59013 59608 59636 59682 59000 

A6 59863 59802 590.0 5950. 59051 59831 5950. 59160 

 منبع: نتایج تحقيق          

 

 هاگام سوم: محاسبه اوزان شاخص

 دهيم.بر اساس ماتریس کمي شده ماتریس بي مقياس احتمال را تشکيل مي       

 

 حاسبه مقدار آنتروپي (م8رابطه)

 

 (محاسبه مقدار عدم اطمينان 0رابطه)

 

 (محاسبه اوزان 0رابطه)

 

 اوزان به دست آمده از روش فوق:

 

W ( =59665 ،590.5 ،59028 ،59.10 ،590.1 ،59.31 ،59262 ،59201)،  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 بهترین گزینه )استراتژي(، بزرگترین مقدار را دارا مي باشد. 6طبق معيار و رابطه  

 

  (6رابطه)

 به صورت زیر است  SAWبهترین به بدترین شهرها طبق مدل بنابراین اولویت بندي گزینه ها از       
A5> A2> A4> A6> A1> A3 

درماني با توجه به اصول  -رتبه بندي شهرهاي سيستان و بلوچستان از لحاظ مکانيابي مراکز بهداشتي       

 پدافند غير عامل:

 خاش <ایرانشهر <سراوان <زابل <چابهار <زاهدان
 

( در رتبه اول، 596.0باشد شهر زاهدان با امتياز وزني )به این صورت مي SAWدل نتایج حاصل از م       

( در رتبه سوم، شهر 59000( در رتبه دوم، شهر زابل با امتياز وزني )59650شهر چابهار با امتياز وزني )

نجم، و در نهایت ( در رتبه پ59265( در رتبه چهارم، ایرانشهر با امتياز وزني )59000سراوان با امتياز وزني )

درماني با توجه به اصول پدافند غير عامل در تبه ششم با  -شهر خاش با توجه به مکانيابي مراکز بهداشتي

 گيرد.( قرار مي59100رتبه وزني)
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اصوالً پس از طراحي و ساخت هر بيمارستان و مراکز درماني جدید با رویکرد پدافند غيرعامل در یك        

منطقه جغرافيایي عوامل متعددي باید مورد بررسي قرار گيرد، ليکن در بسياري از کشورهاي رو به توسعه از 

گردد. در حالي که گونه مراکز بدون در نظر گرفتن مباني پدافند غيرعامل بنياد ميجمله ایران معموالً این
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باشد که نهایت مناسب مي درماني داراي وضعيت مطلوب و بازدهي –هاي خدمات بهداشتي کاربري

 شود.هماهنگي و سازگاري را با محيط پيرامون داشته باشد. این امر با رعایت معيارهاي مورد نظر ميسر مي

ارزیابي و رتبه بندي شهرهاي سيستان و بلوچستان از لحاظ مکانيابي در این راستا هدف پژوهش حاضر 

باشد. روش تحقيق توصيفي تحليلي و مبتني ميغير عامل درماني با توجه به اصول پدافند  -مراکز بهداشتي

اي، اسنادي و با توجه به نوع تحقيق از مطالعات ميداني و پرسشنامه استفاده مي گردد و بر مطالعات کتابخانه

 <A5>A2دهد که که نتایج  نشان مي شد استفاده خواهد  SAWبراي تجزیه و تحليل اطالعات از مدل

A4>A6>A1>A3 گيرد.اهدان در تبه اول و خاش در رتبه ششم قرار ميشهر ز 

ترین هدف این مطالعه ارائه الگویي است تا ثابت کند که پيش از بروز حوادث غيرمترقبه به عمده       

اي اقدام نمود ریزي منسجم و از پيش تعيين شدهتوان به برنامهجهت تقليل اثرات و خسارات وارده از آن مي

ترین زمان، مفيدترین نتایج را به که در شرایط بحراني و نابسامان پس از بحران، در کوتاه و انتظار داشت

 دست آورد.

 

 پیشنهادات -8

  بهداشتي - هاي جدید درمانيو توجه به ایجاد مکان هاي استانتوسعه شهر 

 -ز بهداشتي مانند مراک پذیر و ممانعت از استقرار عملکردهاي حياتيارزیابي و شناسایي نواحي آسيب 

 در آن. درماني

اي تامين فضاهاي بيمارستاني زیرزميني مقاوم در برابر تامين فضاهاي پناهگاهي در برابر حمالت هسته 

 حمالت هسته اي )قبل از بحران(.

 مخصوصاً  سازي فضاهاي حياتي موجود شهر در برابر تهدیداتمقاوم 

 آنانتخاب مکان مناسب، تناسب با نوع عملکرد و اهميت  

یابي دیگر خدمات شهري به هاي اطالعاتي براي مراکز بهداشتي و درماني و همچنين مکانایجاد پایگاه داده 

 هاي مطابق با طرح و برنامه خاص و منطبق بر علم و فناوري روز.گيريمنظور کمك در تصميم

اصول پدافند  کردنرعایت هاي جامع شهري در سطح استان نظارت بيشتري بر الزم است تا در تهيه طرح 

 درماني شود. –در جانمایي مراکز بهداشتي غيرعامل 
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