مقالۀ پژوهشی

روش :ارح مقانه رک ماانادۀ مدر ر امد
مکانیابی بیمارستان با رویکرد پدافند
غیرعامل

ر ش کصاب انها

1

بددا پیافرددی غیرعام د

3

سيروس ندری فتحآباد
 .1دانشیار ،مرکز تحقیقات مدیررر

اتصاداد مد،م ،

شهرمدا

دانشدگاه نرددر

اصفهان ،اصفهان ،ارران

مکددانرددابی بیرارمددصان ...

يافته هاا :برامداس رافصده ندا ،محد ندا امدصقرار
بیرارمصان باردی امدح بدوده در کردار کداربر ندا
ما رار ترار ریرد ا کاربر نا نامدا رار فاصدله

 .3نورسریه مسئول :کارشراس ارشی مهریمی بیرارمدصان.
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،اصفهان ،ارران

پذررش:

بودن مکان بیرارمصان (د ر ا مراکز خارآفدررح)،

چکيده
مقدمه :بیرارمصان به عروان با

داشددصه باشددی .ا مددوارد تاب د تومدده در مکددانرددابی
بیرارمصان با ر رکرد پیافری غیرعام میتوان به امدح

Email:nadri_en@yahoo.com

درراف :

مج،ت ت اای مرتبط
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دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،اصفهان ،ارران
 .2دانشدیار ،ردر ه مارددار

مسصجو اررصرنصی ا بانک ندا

پارگاهنا اط،عاتی ،مار

مسعود فردوسی ،1محمد مسعود،2

کده ا

مصدر  ،نزدرکدی بده

دمصرمی به مسدیرنا تردیر
مهم ارائه خیمات

مراط پرمرای  ،پراکریری در ماع شهر ،نزدرکدی

بهیاشددصی -درمددانی ،ا نددیح مدداع ارمددا خددیمات

مراکز آتشنشدانی

درمانی در بحران محسوب میشدود کده مکدانردابی

مبرانی را بده دنبدال دارد .باتومده بده انرید

اردح

کاربر نا در مان بحران ،ضر رت تومه بده اصدول

د ر بودن ا رس نا ر دخانهنا اشاره کرد.
نتيجهگيری :نصارج نشان میدنی که رکیا مهمتررح
عوام موفقی

رک مرکز درمانی ،موتای

نددذا بددرا تایددیح موتایدد

آن ام .

بیرارمددصان بددهمرظددور

ضوابط مرامب مبصری بر ر رکرد پیافردی غیرعامد

پام گوری در مواتع بحرانی ،مکان آن باردی طدور

در مکانرابی طراحی آنها انریصی د برابر میرابدی.

انص اب شود که در مان رخدیاد حدوادط طبیادی

نیف ارح تحقید مشد ن نردودن مدوارد مهدم در

انسانماخ

مکانرابی بیرارمصاننا بدا ر رکدرد پیافردی غیرعامد

مردم آمیبدریه به آن آمان تابلی

ام .

باشی.

دچار کرصدررح آمدیب شدیه ،دمصرمدی
رسصرش داشصه

کلماتکليادی :مکدانردابی ،بیرارمدصان ،پیافردی
1

ارح مقانه حاضر برررفصه ا پاردان نامده مدیر س ندیر فدصعآبداد ا

غیرعام  ،ب،را ،ارران

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ام .
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نامرامب آن ،ضدررنا اتصاداد

مدانی غیرتابد

به فضانا مبز مکاننا با

مکانیابیبیمارستانبارویکردپدافندغیرعامل


بهکارریر اتیامات پیافردی غیرعامد بدرا کدانش

مقدمه
دنیددا مددا نددرر
غیرطبیای امد

تح د

ت د یر حددوادط طبیاددی

[ ]1بدهطدور کده در دندۀ رذشدصه

نزدرک به رک میلیارد نفر ا مردم مهان راری حی د
رک ششم مرای

کرۀ مدیح بدهروندها مسدصقیم

غیرمسصقیم درریر حوادط ب،را بودهانی]2[.
در عار حاضر علیرغم پیشرف نا شگرف انسان

آمدیبنددا خسددارات احصرددانی امددر ضددر ر
امصرابناپذرر ام ]9[ .
مهدم دربدارۀ پیافردی غیرعامد در

ا مرله مباحد

مراط شهر  ،آمارش کاربر نا اصدلی حیدداتی
به رژه کاربر نا مهم خدیماتی اضدارار شدهر
در ارتباطی مصقاب

نرانرگ با رکدیرگر مدیباشدی،

دمددصیابی بدده نددامرکحنددا تددر ن

به طور که ع ،ه بدر حدیاک ر کداراری ا رب شدی،

رذشصه ،بشر نردو در برابدر ب،ردا طبیادی تلفدات

رفاه ،امری

آرامش خداطر شدهر نیان بده ردژه در

مانی خسارات مانی راد مصحر میشدود []3

مقاطع بحرانی را نیز تد میح کردی]10[ .

آمیبپذرر شهرنا در برابر ب،را طبیادی اتایصدی

مراکددز بهیاشددصی درمددانی رکددی ا خددیمات مهددم

در تکرونددو

انکارناپذرر ام ]4[ .

شهر [ ]11بیرارمدصان مدز

ا طرف درگر مرگ رکی ا عراصر پاریار تاررخ بشر

پزشکی امصراعی[ ]12به عروان بدا

ام

ماماده شرامدان آن را بده عردوان اتاید

پیریه امصراعی مارفی کردهانی]5[ .
ا  5نزار مال تاررخ ترین بشدر فقدط  292مدال
بی ن مرگ بوده ام

کده طدی آن حددی د 14000

ررفدک تشدکی،ت
مهدم ارائده

خددیمات بهیاشددصی درمددانی ا نددیح مدداع ارمددا
خیمات درمانی محسوب می شود[ ]13مکدانردابی
آن در رفاه ماکران ت میح م،م
بسیار مهم درخور انری

مردم ت یر داشدصه

ام ]14[ .

میلیارد انسان مانباخصهانی]6[ .

ناروار در مراکز بهیاشصی درمانی رک موضو مهانی

کیفی

کشورنا ،حر،ت نواری موشدکی ،بربدارانندا
مرگیح انهیام مرابع حیاتی ا مرله رژرینا بار
مردگندا امدر

امد  ،بدهطدور کده تلفدات

ام ]15[ .
مکانرابی نامرامب بیرارمصان نا ،ع ،ه بر ضدررنا
اتصااد

مانی که به نردراه دارندی ،مرکدح امد

ضررنا مدانی غیرتابد مبراندی را در پدی داشدصه

غیرنظامیان در مرگنا اخیر  80درصی نظامیدان

باشی]16[ .

فقط  20درصی بوده ام ]7[ .

در بحددراننددا طبیاددی ،امریصددی ،میامددی نظددامی،

کانش آمیب پذرر کاربر نا شهر برا تقلید

احصرال تو حدوادط مرجدر بده بدر

میزان خسارات با بهرهریدر ا ر رکردندا میردی

انساننا مود دارد ]17[ .ا ارحر  ،مسئله رمدییری

بحران ا تبی پیافری غیرعام می تواندی در

درمان بهموتع مجر حان امیادرمانی به مردم در

میررر

ارجاد محیای اررح در شهرنا مؤ ر اتع شدود []8

مراحد

در

شرارط بحران بیشا پیش ر شح میشود]7[ .
2
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تهامم صورت پذررفصه که درنصیجۀ آن بیش ا چهدار

امددر ه پیشددگیر ا

م،حنا توماه مرگ به اعردا مدر میح

تددو حددوادط ر رددیادنا

مسعودفردوسی،محمدمسعود،سیروسندریفتحآباد

با تومه به انری

ارح کداربر ندا در مدان بحدران،

رکددی ا اصددول مهددم امامددی پیافرددی غیرعامدد

ضر رت تومه به اصول ضوابط مرامب مبصردی بدر

مکانرابی ام [ .]18بی ن ردک مکانردابی صددحیع

ر رکرد پیافری غیرعام در مکانرابی طراحی آنهدا

عر ً،مارر م،حظات پیافردی  ،بدیا در ردا کدم ا در

انریصی د برابر میرابی]18[ .

می رردد .مکانرابی را می توان ردافصح محد مرامدب
مهدانی بیرارمدصان

برا رک مرکدز دفداعی ،ت میسدات خدان ،مراقده

بر طب تاررف ما مان بهیاشد

که مراماه کرریران را بدرا اتدامصی

صراصی غیره بده شدکلی کده پارامصرندا م صلفدی

کوتداه تدا درا مدیت مدیپدذررد خدیمات درمدانی

نرچون شک مراقه ،فاصله ا راهنا اصلی ،فاصله

پزشکی مراتب نا پرمصار برا افراد بیردار ردا

ا مراکز مرایصی  ...با

ن نا م صلف در ردافصح

صیمه دریه را مشکوک بده بیردار  ،ندان آمداده بده

آن ت یر داشصه باشی ،تاررف نرود]23[ .

مؤمسه ا ام

ارران را به عرا رح م صلدف فدرانم مدیکردی .ندیف

مکانرابی مالوب را میتوان مهمتررح اتدیام پیافردی

اصلی ا ارجاد اردح مربدع ررانبهدا ،بددرآ رده کدردن

غیرعام در کدانش آمدیبپدذرر مراکدز حیداتی

نیا نا مصرو مردم محدسوب میشود]19[ .

حساس محسوب نرود]24[ .

رار پیافری را د نو عامد
[ ]20اصغرران می

غیرعامد مدیداندی

مه ترارز بیح پیافردی عامد

غیرعام را عام انسان مارفی میکری ،به ارح مارا
که پیافری عام را ابزار دانسصه که نیا به مدیررر

ررچه ارائه خیمات بهیاشدصی درمدانی در شدهرنا
مابقه ا طدو نی دارد ،ندیکح در میردۀ مکدانردابی
مراکز خیمات درمانی بهیاشصی پیشدیرۀ درا مدیتی
مود نیارد مابقۀ ارحرونه ماانادات بده دندۀ 70

مسصقیم کاربر انسانی دارد]21[ .

می،د برمی رردد .اریۀ مکانرابی مراکز بیرارمدصانی

پیافری غیرعامد مجروعده اتدیامات غیرمسدلحانها

را خانم «نسلی مینیو »1در کانج بیرک برک 2نرین به
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ام

که مومب کانش آمیبپذرر نیر

انسدانی،

مدداخصراننددا ،ت میسددات ،تجهیددزات شددرراننددا
کشور در مقاب عرلیات خارانه م درب دشدرح

انجام رمانی]16[ .
حسیری صیرقی ( )2014در مورد تو ردع فضدداری
مکدانی بیرارمصاننا مهم مشهی با ر رکرد پیافری

را کانش م اطرات ناشدی ا مدوانع انسدانمداخ

غیرعام پژ نشی انجام دادنی که نصارج ارح پدژ نش

میرردد]22[ .

بیانگر تجرع ب دش عردیۀ اردح مراکدز در محدی دۀ

اصددول مایارنددا پیافرددی غیرعامدد  ،مجروعدده
رربرداری امد

اتیامات بریداد
بهکارریر آننا باع

ب ش مرکز شهر ام

که بدانقوه ندیفی مرامددب

کده در صدورت

بدرا دشدرح محسدوب شدیه در صدورت بدر

تقلید خسدارت صدیمات،

ترافیدک ،شدلوغی ا دحدام مراید

کددانش تابلی د

تواندداری مددامانهنددا شرامدداری،

نیفرابی دتد

ندیف ریدر تسدلیحات آفردی

دشرح تحری نزرره بیشصر به

میشود.

بحران باع

میشود .نرچردیح اک ر بیرارمصاننا در محی دهناری

1

Leslie Mayhew

2

Birkbeck
3

مکانیابیبیمارستانبارویکردپدافندغیرعامل


با خار راد ا مرظر پیافری غیرعام
بدا

خار نسددبی

نزنده ترار دارنی]18[ .

تحقیقات صورت ررفصه انیک نسدصری .بدا تومده بده
نقددش مهددم بیرارمددصاننددا در کددانش مددر

میددر

حسدددیری نرکددداران ( )2014در تحقید د خدددود

مالونی د نددا حاص د ا

مکانرابی مراکز بیرارمصانی در مراقۀ مه تهران را ا

پژ نش انزامات مایارنا مکانرابی بیرارمصان بدا

مرظر پیافری غیرعام بررمی کردنی به اردح نصیجده

ر رکرد پیافری غیرعام بده صدورت تفادیلی مدورد

رمیینی که مکانرزرردی بیرارمدصان ندا مومدود اردح

بررمی ترار میریرنی.

مراقدده نرسددو بددا پیافرددی غیرعامدد نرددیباشددی

روش تحقيق

خیمات رمانی آننا به رژه در مان بر
انسان ماخ

بحران نا

تددو حددوادط ،در ارددح

ارح مقانه رک مااناه مر ر بدا ر ش کصاب اندها

با نارماری بسیار ر بهر ام ]25[ .

مسصجو اررصرنصی ام  .در ارح پژ نش نره امدراد

در تحقیقی که تومدط ابررایی  نرکداران ()2012

چاپی مدرتبط بدا موضدو پدژ نش نرانردی کصداب،

به مرظور مکانرابی بیرارمصاننا در برغا
ررف

نیبی انجام

مج،ت ،پاران نامهنا ،طرح نا پژ نشی ،کصاب ندا

ارح نصیجه حاص شدی کده در انص داب مکدان

نرددارشنددا علرددی ،مصددون چدداپی نراردده شددیه در

راد باری نحاظ شود که برخی

موردبررمدی ،ار ردابی

بیرارمصان مایارنا

ا ارح مایارنا مانری نزرره میح ،نزرره ماخ

بانکنا اط،عاتی اررصرن

ما ،

امصفاده ترارررفصهانی .بهمرظور دمصیابی بده مقدا ت

دمصرمی بده ترافیدک ،رژردی ندا خدان مدار

ماانب علری مرتبط با موضو ا باندک اط،عدات

مایارنا مشدهود ملردوس برخدی درگدر مانردی

نشررات کشور  ،Magiranپارگداه اط،عدات علردی

آب نوا ،آنودری ،نزرردۀ ندیری تدراکم ترافیدک

مهداد دانشدگانی  ،SIDپارگداه اررصرنصدی Science

نرراه با درگر مایارنا نامشهود میباشری]26[ .

 ،Directمار

بیرارمصان می توان بده تحقید

حیدینیا نرکداران

مکانرابی بیرارمصان مسصجو در موتور

مسدصجورر  Google Scholar Googleامدصفاده

( )2009با نیف مکانردابی بیرارمدصان ندا میردی

شیه ام  .تایاد ا کلیی ا هناری کده در اررصرند

شددهر تهددران [ ،]27تحقید ابددرانیم اده نرکدداران

بهمرظور مسصجو مقا ت مرتبط با موضو پژ نش

( )2013به مرظور تو رع خدیمات مراکدز درمددانی

امددصفاده امدد  ،عبارترددی ا Passive Defense

بیرارمدصانی شدهر فیر آبداد [ ]28پژ نش علدو

 ،Hospital location،پیافری غیرعامد  ،مکدانردابی

نرکدداران ( )2013بددا نددیف مکددانرزررددی بهیردده
بیرارمصاننا در مراقه  7تهران [ ]29اشاره کرد.

بیرارمصان .مقا ت ابصیا براماس عردوان مد

بدا

مااناه چکییۀ فیلصر شیه مقا ت نامرتبط حذف و

نرانرونه که بیان شدی ،تحقیقدات رداد در میردۀ

م

مکانرابی بیرارمصان نا انجام شیه ام  ،امدا در میردۀ

رردرددی .در مااناددۀ کصاب انددها ا  10کصدداب 2

مکانردابی بیرارمدصان بدا ر رکدرد پیافردی غیرعامد

پاراننامه امصفاده شی ام  .در بررمی مرابع با دمصی

براماس مصح مقا ت 31 ،مقانه مرتبط انص داب

4
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ا مارر تحقیقات صورت ررفصه در میرۀ مکدانردابی

غیرعام

مج،ت ت اای را مرتبط با پیافری

مسعودفردوسی،محمدمسعود،سیروسندریفتحآباد

 2مورد بود که در رک مورد با کصب مشصرک میباشی
در مرعآ ر رافصهنا ا آنها امصفاده شی.

ازاینرو،کاربرییایسازگاردرکناری وبررعکس
کاربرییرایناسرازگاربایردازیکردیگرجداسرازی

يافتهها

دوند ]31[.

چگرونگیاسررتاراریرررعنهرردررمریدرمو عیر 

کاربرییراازنظررسرازگاریممکرناسر یکریاز

فضایی-کالبدیخاصیازسطحدمر،تراب اصرو ،

حال ر یررایکررام سسررازگار،نسرربتاسسررازگار،نسرربتاس

واعدوسازوکارخاصیاس  ]30[.

ناسازگار،کام سناسازگاروبیتفاوتبادند.بررررای

مکانیابیبیمارستانیامیتواندبراسراسسر اصرل


تعیررینمیررزانسرررازگاریوناسرازگاریبریندو

مم ایمنی،سازگاریوکاراییصورتگیرد.منظرور

کاربریبایدمشاهاتونیازیایماتلفیرریر 

ازایمنی،امنبودنمکاننسرب بر خطررنادریاز

رابرایانجامدادنفعالیر عرادیآنتعیینوسپس

بحراناس .محلتأسیسبیمارستانیابایدباحفر 

ماایسۀ مشاهراتمرواردتوافرقوعردمتوافرقرا

فاصل ازمراکزخطرآفررینماننردمراکرزصرنعتیو

مشراصکررد ]32[.

مواردیازاین بیلساخت دوند.سازگاری(تناسب

ماتریسسازگاریکاربرییایدمریبرابیمارسرتان

ییررا ،ب ر معنرراییمارروانی،
ویر جررواریکرراربر 

مطابقجدو دمارۀ1میبادد.کاراییی کاربری،

یماینگیوعدممزاحمر بریندونررو کرراربری

ب معنایعملکردمناسبآنکاربریاسر .یکریاز

دررمریاسررر .ازنظررربرنامرر ریررزاندررمری،

عواملمم درافزایشکاراییی بیمارستانب ویره

کاربرییاییکر درحرروزۀنفررو یکرردیگر رررار

درزمانبحررانیرایانسرانسراخ ،توانراییاراهر 

میگیرند بایدازنظرسرنای فعالیر ،یماینرابرا

خدماتدرمانیدرکوتا ترینزمانب نواحیاطراف

یکدیگربادرندومنجرربر مزاحمرر وممانعرر 

اس  ]25[.
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درانجامفعالی یکدیگرنشوند ]25[.
می ل شرارۀ :1ماترر

ما رار کاربر نا شهر با بیرارمصان []33 ,32

مؤلفهها
کام ً،ما رار
نسبصاً ما رار
بیتفا ت
نسبصاً ناما رار

کاربریها
 -1ادارات  -2اراضی بارر  -3اراضی خانی  -4م ابرات -5باغات  -6مرگد ندا  -7فضدانا بدا -8
فضانا مبز عرومی  -9پارکیرگنا  -10ارسصگاهنا آتشنشانی
 -1بهیاشصی درمانی  -2بهیاشصی  -3پذرراری  -4میرمه رانرراری  -5مصر که
 -1آمو ش عانی  -2با ار  -3تجار مسکونی  -4تجار  -5میح کشا ر

 -6آرارشگاه  -7میدیان

ترهبار
 -1مراکز تارر ی  - 2مذنبی  – 3فرنرگی  -4مجصرع مسکونی  -5م ر به  -6مرابع آب -7مسدکونی
(در حال ماخ ) - 8ر شی
 -1آمو شی -2ت میسات شدهر -3مراکدز آب -4تاریررداه -5ر دخانده  -6صدراصی -7فر درداه -8

کام ً،ناما رار

دامیار -9مسکونی -10مرا ل تیرری  -11حررم ر دخانه -12انبار - 13پارانه مسافربر  -14نظدامی
 -15نرارشگاه
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مقالۀ پژوهشی

مراکز درمانی برا کانش مر
انریدد

میدر مالونید ندا

رددژها دارد [ ]25نحددوۀ دمصرمددی ا

مراحل عمومی مکانيابی

مهمتررح مسائ در مکانرابی بیرارمصان ام ]34[ .

مکانرابی مراکز درمدانی در مفهدوم مدیع خدود د

پیشبیری مسیرناری برا تدیا م خدیماترمدانی در

مرحلدده دارد .در مرحل دۀ ا ل بددر امدداس تقسددیرات
بدا دردیراه کد،ن بده مبحد

کشور

مکدانردابی

مددیپددردا د مایارندداری نرانرددی میددزان بیردداردنی،
امکانات مومود ،مراید  ،نیدر
اتصااد  -فرنرگی

انسدانی ،شدرارط

امصراعی ،موتای

مغرافیداری

(راه) ،برنامه ررز ندا مدامع  ...ا مرلده عوامد

شرارط بحران ا انری

با ری برخوردارم ]35[.

عرض ماابر مرصهی به بیرارمصان باری به نحو باشدی
که دمصرمی افراد به بیرارمصان آمان بدوده
نقلیۀ امیاد به مهون

مدار

به آن دمصرمی داشصه باشری.

[]36
دمصرمددی بدده مراکددز درمددانی بیرارمددصاننددا بدده

تاییحکرریه در مکانمرجی در ارح مرحلده امد  .در

مسددیرنا ترددیر

مرحلۀ د م که بهصورت مزئیتر به مقونۀ مکانردابی

مکانرزرری آنها در ارتبا بدا تقداطعندا ردرهندا

می پردا د ،بده انص داب مکدان دتید احدیاط مرکدز

مصددر

چگددونگی تو رددع

ترافیکی به رژه در مان بحران انرید

رداد دارد.

درمانی در محی ده تاییحشیه در مرحله ا ل مربدو

مود تقاطعنا ررهنا ترافیکی مصاید اطراف ارح

میشود .ارح مرحله دربرریرنیۀ برنامهرردز کانبدی

مراکز به رژه در مان بحدران مدی تواندی بدر کداراری

ضدوابط مراقدهبردی

خیم رمانی صحیع شارسصۀ ارح مراکز آ ار موری

ام

که با مقررات شدهر

داشصه باشی]18[.

ارتبا دارد]34[ .
انتخاااس سااايت بيمارسااتان بااا رويکاارد اداف ااد

اطراف بیرارمصان تا فاصله  2000مصر

غيرعامل

فاصلۀ تا  500تدا  1000مصدر مدینظر تدرار ریرندی.

عوام

درمانی مؤ ر نسصری کده باردی بدهطدور دتید آنهدا را
تحلی

بررمی کرد .در ادامه اصلیتررح شاخن نا

مایارنا مکانرابی بیرارمصان ذکرشیه ام :

به ردژه در

[]10
رذرنا دمصرمی به بیرارمصان نباری در مدان بدر
حوادط ب،را ،مسی د شونی]37[ .
میزان عوام م ص کرریه مسی دکرریه به خادون

شبکه ارتباطی و دسترسی هاا :دمصرمدی بده عردوان

در مان بحران باری به حیات برمدری .اردح عوامد

مایار درباره آمان رمیین به رک مکدان امدصفاده

می توانی شام موارد نرچون ترارریدر در مداره

با فاصله

مان رمدیین ا مکدانی بده مکدان درگدر

پرمرای

مرجییه میشود]31[ .
در مان تو حدوادط ،مدرع

ت ررب ماخصراننا مبلران شهر  ،مراکز مصراکم

ارائده خدیمات در

 ...باشی]34[ .

ا انص اب خیابان ناری که فقط ا رکطرف دمصرمی
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شاخص هاا و معيارهاای ماؤرر در مکاانياابی و

در ارح میره

شاخننا مصاید در مکدانردابی مراکدز

م ام

تقاطعناری دارا چراغ ترمز

مسعودفردوسی،محمدمسعود،سیروسندریفتحآباد

بیرارمصان باری امصراب کرد]38[ .

دارنی برا ماخ

مکددان بیرارمددصان بهصددر امدد

در حاشددیه رکددی ا

پیامینا بای مانری مشک،ت امصراعی،

مرای

شورش درریر خیابددانی مدردم مدز آن شدود.

خیابان نا اصلی عررض ترار ریرد .ردذر مجدا ر

[]18

ضلع اصدلی مدیح کده ر د اصدلی بیرارمدصان

فاصله رک مرکز درمانی تا مرکز بای نباری بیشصر ا

در آن ترار دارد ،حیات  25مصدر

1500مصر باشی ،بهطور که در مواتع نز م ،دمصرمدی

ر د ا ر ان

رددذر ب درع فرعددی مددیح کدده بددهطورمارددول ر د

مان برا افراد فرانم ردردد ،بردابرارح بدا

تیارکات

پشدصیبانی ،پارکیردگ کارکردان  ...در آن

در حیات

فاصله ررفصح ا رک بیرارمصان ،بدر ار ش انرید

ترار می ریرد ،حیات  15مصدر عدرض داشدصه باشدی.

امصقرار بیرارمصان بای افز ده میشود]14[ .

[]37

ت اسااب و هاامجااواری کاااربریهااا :ترامددب

تراکم جمعيت :ا آنجاری که احصرال آمیب پذرر در

نمموار مارر کاربر نا با بیرارمصان مااب می ل

مراط شهر با تراکم مرای
شهر با تراکم مرای

با بیشدصر ا مرداط

کدم امد  ،ا نورد

ارجداد

مراکددز بیرارمددصانی ،نزدرکددی بدده مراکددز پرمرای د
میباشی]25[ .
حیات مرای

شرارۀ  2میباشی.
حريمها :میح پیشرهاد نباری در مسیر رردزش کدوه
بهرح در مجا رت رس ترار ریرد]37[ .
د ر کردن ا مراطقی که نزنه به میدزان بدا ری آن

تح

پوشش بیرارمدصان در مقیداس

مراقه برابدر بدا  10000خدانوار حدیاک ر مراید

را تهیری میکری ،مرامبتررح تیبیر امصفاده ا

مدیح

ام ]33[ .
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برابر با  13000خانوار میباشی .ارح در حدانی امد

رعار

که در بیشصر کشورنا مهان ،در مقاب نر  45تا 50

بلریمیت رکی ا ضدر ررات امدصقرار فاانید ندا

نزار نفر مکرۀ شهر ،رک بیرارمدصان در نظدر ررفصده

انسانی در ماع شهر میباشی]32[ .

میشود]39[ .

آلاودگیهاا :محد احدیاط بیرارمدصان باردی دارا

شاا دمصرمی فاصله تا مح،ت مسکونی در باضی

کرصررح آنودری محیای باشی]40[ .

ا پددژ نشنددا  1-1/5کیلددومصر [ ]13در باضددی

ب دددش اعظدددم آندددودریندددا صدددوتی ناشدددی ا

درگر  2کیلومصر ذکرشیه ام ]14[ .

نمموار نا نامرامب نزدرکدی بده خیابدانندا

اراک دگی م اسب در ساحح شا ر :تررکدز مراکدز

پرتردد ام  .فاصدلۀ ا ندیح مداخصران بیرارمدصان ا

شدهر ،عد ،ه

ماده اصلی راهآنح حیات  80مصر [ ]41حدیات

درمانی در ب ش کوچکی ا مسداح

بر آنکه بدهطوربدانقوه ندیفی مرامدب بدرا دشدرح
محسوب میشود ،در صدورت بدر

بحدران نیدا

مردم به ارح مراکز درمانی ،نجوم آننا به ارح ب دش
ا شهر میتوانی باعد

7

ترافیدک ،شدلوغی ا دحدام

حررم ر دخانه با تومه به د رهنا با رش

فاصله ب ش نا بسصر تا خیاباننا  50مصدر امد .
[]32
انص اب مکان بیرارمصان ماری باشی که بهصررح دری
مرظر را برا فضانا داخلی به ارمغان بیا رد باری

مکانیابیبیمارستانبارویکردپدافندغیرعامل


ا آنودری بار ملوریر به عر آری]35[.

توپددوررافی مددیح ،مددود عددوارض طبیاددی (ت دده،

آنودری رس محیای شدام آندودری ندوا آب

درخ  ،نهر ،دره) ،مود عوارض ماروعی (ترات)،

خاک میشود.

مدداع آب رر میرددی  ...اشدداره کددرد .عدد ،ه بددر

مشخصات کالبدی اراضای :تومده بده مش ادات
طبیاددی کانبددی اراضددی مه د
بیرارمصان بسیار حائز انری

دارد که مبب محدی در

انص دداب مددار

میباشی .ا مرلده اردح

موارد می تدوان بده عدواملی نرچدون مدر

خداک،

اصلی را را نف  ،کانالنا آب فاض،ب ،تیاخ
بدا خاددو حرد

نقد

بهعروان عوام با دارندیه در انص داب مدار
نرود[ .]34مر

در مکدانردابی بیرارمدصان

خوانددی شددی .ا مرلدده آن مددیتددوان بدده تددیاخ رددا
نم موار با ت میسات رر میری نرچون نونده ندا
مدداع اشددغال مدداخصران اصددلی ،مدداخصراننددا

رر میردی نرچددون مصددر ،

تیاخ را نمموار با خادو بدر فشدارتو

مش اات طبیای ،عوام انسان مداخ

نیدز مدود

...
اشداره

خاک میح محد بیرارمدصان باردی

ت میسات مربی ،راهنا ماابر ،پارکیردگندا ،فضدا
مبز پیشبیری ماع آ اد مه

توماه تومه نرود.

[]34
با افزارش نسب

ماع ماخصهشیه بهک ماع مدیح

نرم نفوذپذرر بوده درعیححال ترار به فر ررز

را به فضا با  ،آمیب پدذرر فضدا بدا ناشدی ا

نیاشصه آنوده به مدواد رادرواکصیدو تلیداری نباشدی.

ررزش آ ار مداخصران ندا غیرتابد امدصفاده شدین

[]13

باف

ترارریر درشیب بسیار کم راری کرصر ا  0/5درمه

ارتفا ماخصراننا نیز ارتبا مسصقیم دارد]42[ .

مشک،تی مانری دفع فاض،ب ،آندوده شدین آبندا

ضدداباه مدداع اشددغال ارائددهشددیه بددرا فضددانا

رر میری ،ت ررب پی ماخصراننا ...

شیب راد

شهر

با بردن نزرره را در پی دارد .شیب بدا

 9درمه بده دنید مانید

رمدی مدارنی شکسد

برمیدارد[ .]33فاصله مدیح بیرارمدصان تدا آبندا
رر میری باری حیات  7/5مصر باشی]13[ .
مساحت و ابعاد زمين :در تایدیح مسداح
میح برا مرکز درمانی میبارسد

بیرارمصانی در نرکدف حدیاک ر  40درصدی ،مداع
پارکیرگ حی د  30درصی حیات مساح

مبز حیات  30درصی تاییح رردریه ام  .حدیات
عرصه پیشرهاد (مساح

میح) موردنیا فضدانا

درمددانی بیرارمددصانی بدده شددرح مددی ل شددرارۀ 3
پیشرهاد

مرامدب

فضدا

در صورت آمو شی بدودن بیرارمدصان10،

درصی به مقادرر افز ده میرردد]37[ .

بده شدش عامد
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نیز خاراتی مانری نغزش مابجداری حرد

نقد

افزارش میرابی .میزان اف

کاراری فضا با با

مسعودفردوسی،محمدمسعود،سیروسندریفتحآباد

می ل شرارۀ  :2ترامب نمموار مارر کاربر نا با بیرارمصان
کاربری
فضا مبز

فاصله کاربری تا بيمارستان

همجواری کاربری با بيمارستان
نمموار با فضانا مبز مراقها []32

رورمصان

عیم نمموار با رورمدددصان []32

مراکز نظامی

عیم نمموار با مراکز نظامی باار ش[]22

ارسصگاه آتشنشانی

دمصرمدی بده ارسصگاهنا آتشنشانی

کوتاهتررح فاصله ا بیرارمصان
حیات  300مصر[]13
مراکز حساس نظامی حیات شاا  1000مصر []18
پامگاهنا پلی

نیر

انصظامی حیات  200مصر []37

شاا  5کیلومصر برا پوشش ارسصگاه آتشنشانی
مکان آتشمو

مدان رمیین به

 3انی  5دتیقه []10

داشصح مراکز آتشنشانی مسصق در خارج ا برا در ماخصرانناری با
ارتفا  18مصر با تر ( 6طبقه) []43

مراکز تجار
مراکز آمو شی
مراکز خیماتی ادار

عیم نمموار با ارح مراکز []14

-

امصقرار بهیره بافاصلهررفصح ا ارح مراکز

حیات فاصله میارس فضانا آمو شی غیر مرتبط حیات فاصله

[]10

 100مصر []37

امصقرار بهیره بافاصله ررفصح ا ارح مراکز

-

نمموار با اماکح مذنبی

کوتاهتررح فاصله

اماکح مذنبی
مراکز صراصی
پارانهنا مسدافربر
فضانا با

عرومی

پرپنا برزرح

امصقرار بهیره بافاصله ررفصح ا کارراهنا
صراصی []37
رعار

فاصله مرامب با ارح کاربر

مجا رت با رک فضا با

فر دراه

عیم نمموار با فر دراه
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ر شگاهنا
کشصارراه

کوتاهتررح فاصله

عیم نمموار با پرپنا برزرح

مارگاهنا CNG

م ابراتی

حیات فاصله ا پارانه اتوبوسنا شسصشو اتومبی  300مصر []13

میع []44

مارگاهنا CNG

ارسصگاهنا دک نا

حیات فاصله ا کارراهنا صراصی مزاحم  1000مصر []14

حدررم  1000مصر []18
حیات فاصله بیرارمصاننا با فر دراه  2000مصر (فاصله ا بانی مسیر

رعار

فاصله مرامب با ارح کاربر

حیات  300مصر

رعار

فاصله مرامب با ارح کاربر

حیات  200مصر []37

عیم نمموار با کشصارراه

می ل شمارۀ  :3رانررا ر نی دمصیابی به حی د مساح
ظرفی

بیرارمصان

پر ا )

حی د رربرا ک

حیات  1000مصر []13

موردنیا مه

مصومط تایاد طبقات

ماخصراننا (مصرمربع)

مصومط مساح

حیات عرصه پیشرهاد

نرکف (مصرمربع)

(مصرمربع)

مرکز مراحی محی د

 500تا 700

(د طبقه)  +رر میح

250-350

650

 32ت ص وابی

2800

(رک تا د طبقه)  +رر میح

2000-2800

5000

 64ت ص وابی

5800

(د تا مهطبقه)  +رر میح

2000-3000

8000

 96ت ص وابی

11000

(د تا مهطبقه)  +رر میح

5000-6000

15000

 124ت ص وابی

12000

(د تا مهطبقه)  +رر میح

5000-6000

20000

 160ت ص وابی

15000

(مه تا چهار طبقه)  +رر میح

5000-7000

25000

 200ت ص وابی

17500

(مه تا چهار طبقه)  +رر میح

5000-7000

30000

(مه تا پرج طبقه)  +رر میح

5000-7000

بیش ا  200ت ص وابی

9

مراکز درمانی بیرارمصانی ()37

به ا ا نر ت
مصرمربع

85

به ا ا نر ت
مصرمربع

150

مقالۀ پژوهشی

جدول شمارۀ  :4راهنمای حدود ابعاد موردنیاز برای زمین مراکز درمانی و بیمارستانی ()37
عرض متعارف ساختمان طرحها

حداقل طول پیشنهادی ضلع زمین

طول ضلع دیگر زمین

ظرفیت بیمارستان

و بیمارستانهای موجود

در بر اصلی (با امکان تردد

(استنتاج از حاشیه و

خودرو از طرفین ساختمان)

مساحت)

بیمارستان  32تختخوابی

 55متر

 75متر

 70متر

بیمارستان  64تختخوابی

 70متر

 100متر

 100متر

بیمارستان  96تختخوابی

 120متر

 140متر

 110متر

بیمارستان  124تختخوابی

 130متر

 160متر

 125متر

بیمارستان  160تختخوابی

 130متر

 170متر

 150متر

بیمارستان  200تختخوابی

 130متر

 180متر

 170متر

بیش از  200تختخوابی

 130تا  150متر

 200متر

 200متر

ه دسه م اسب زماين :چرانچده مسداح

مدیح در

حیات مقیار پیشدرهاد تدرار ریدرد ،آنگداه رعارد

کری .نزرره ناری چون نزرره ترلک را خرریار
احددیاط مدداخصران ،نزرردده آمددادهمددا

میح

مددار ،

موارد می ل شرارۀ  4در نریمۀ میح انزامی امد .

نزرره نا ماخ  ،نزرره ت میسات تجهیزات مرکدز،

در خادون بیرارمدصاننددا ر اندی ،بددا تومده بدده

تاریدر

محی در

طبقات ،به اض ،پیشدرهاد  20اندی 25

 ..باری بدهصدورت بهیرده بدا برنامدهرردز مدامع
صورت پذررد]34[ .

درصی افز ده میرردد]37[ .
توصیه می شود شک

نزرره نیر

انسانی ،نزررهنا نگهیاشد

میح تا حی مرکح بده اشدکال

موقعيت جغرافيايی و ويژگی های اقليمای (خارد

نریمی مرصظم نزدرک اض ،آن ترمیحاً کرصر ا 5

اقليم) :موتای

ضلع در ضلع اصلی دمصرمی بیرارمصاننا ،امکدان

مح موردنظر باری ت میح کرریۀ ترامی نیا ندا ردک

ارا

میح ترمیحاً رام روشه بدوده در مداع

بیرارمصان در شرارط عاد

بحرانی باشی .تومه بده

مؤنفه نا اصلی تابش ،باد بارش در ارح خاون

مفیی موردنیا  ،نقاان کامصی مود نیاشصه باشدی.

حائز انری

[]34

تومدده بدده مسددیر بادنددا نددامالوب در مکددانرددابی

ام ]34[ .

زيرساخت ها و تأسيسات حياتی :امصقرار بیرارمصان

بیرارمصان به د ر افدزارش مادرف اندر

نزدرک ت میسات شدهر (آب ،بدر  ،ردا  ،تلفدح

صیانا ناخوامصه در فضانا انصقال آنودهکرریۀ نوا

فاض،ب) تجهیزات شدهر (مراکدز آتدشنشدانی،
مراکز مرعآ ر

دفع بانه) انری

دارد]14[ .

را بوندا ندامالوب در اطدراف مدار

 ،ارجداد

بسدیار مهدم

ام ]35[ .

شاخص اقتصادی و اصال بارآورد ه ي اه :مکدان

بحث

رزرری ارح مراکز باری بدهروندها باشدی کده حدیات

مااناۀ حاضر نشان میدنی که عوام

نزرره را برا ما مان نا نهادندا مربوطده ارجداد

مصاید در مکانرابی تاییح محد احدیاط مراکدز

شاخننا

10
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تفکیک ر د اصلی

ر د ا ر اند

مقدی ر

مغرافیداری

رژردی ندا اتلیردی

مسعودفردوسی،محمدمسعود،سیروسندریفتحآباد

درمانی مؤ ر نسصری که باردی در مرحلدۀ ماانادات
برنامهررز بهطور دتی آنها را تحلی

بررمی کرد.

مایارنا مؤ ر راد که در مکانرابی بیرارمدصانندا
باری به آننا تومده شدود ،چردی مایدار را انص داب

اصلی تررح شاخن نا مایارنا مکانرابی بیرارمصان

بهعروان شاخن ،مبرا بررمی خود ترار دادهانی .در

ا مرظر پیافردی غیرعامد کده مدیتدوان بیدان نردود

پژ نش حاضر مای بر آن بدوده امد

کده تردامی

عبارتری ا پیش بیری مسیرنا تریر با عرض راد

شاخن نا مؤ ر در مکانرابی بیرارمصان با ت کیی بر

بهد را ردرهندا ترافیکدی ،عوامد م صد کرردیه

پیافری غیرعام بررمی شونی.

مسی دکرریه برا تیا م خیماترمانی ،نزدرکدی بده

نتيجهگيری

مردداط شددهر بددا تددراکم مراید

بددا  ،پراکرددیری

برا تاییح موتاید

بیرارمدصان در فضدا شدهر ،

مرامددب در مدداع شددهر بددهمرظددور ملددوریر ا

بهمرظور پام گوری در مواتدع بحراندی ،مکدان آن را

ترافیدک ،شلوغی ا دحام مرای  ،د ر ا مراکز

باری طور انص اب نرود که در مان رخیاد حوادط

خارآفررح ناما رار نزدرک بودن به کاربر نا
ما رار ،رعار

حررم ر دخانهنا مسیر ررزش کوه

مردم آمیبدریه به آن دمصرمی داشصه تواناری ارائه

نزنهخیز مراطقی با

خیم

به حجم افدزارش رافصده مادی مان را داشدصه

رس محیادی ،تومده بده

باشی.

بهرح ،د ر کردن ا مراط
آنودری صوتی ،بار

مش اات کانبی اراضی ،در دمصرس بودن حدیات
مسدداح

طبیای انسانماخ

دچار کرصررح آمدیب شدیه

نریمدده مرامددب مددیح ،نزدرکددی بدده

بهمرظدور مکدانردابی اردح مراکدز پیشدرهاد مدیشدود
برنامهررز ترافیکی شبکه ارتباطی طور باشی که

ت میسات تجهیزات شهر  ،حیات نزرره مداخ

در مان بحران ،نواحی خیابان نا اطدراف مراکدز

مغرافیدداری

درمانی بیرارمصان نا با کرصررح ا دحدام ترافیدک

بیرارمددصان تومدده بدده موتایدد
رژرینا اتلیری.

ر بهر باشری .بیرارمصاننا نزدرک به فضدا مدبز
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با مود تحقیقدات رداد کده در مدورد مکدانردابی

با عرومی بوده ارسصگاهنا آتشنشدانی در در ن

بیرارمصان ندا انجدام شدیه امد  ،مص مدفانه در میردۀ

را مجا رت مراکز درمانی بیرارمصان مارابی شونی.

مکانرابی بیرارمصان نا ا مرظر پیافری غیرعام فقدط

بیرارمدصان ا مراکدز پرم داطره مانردی پردپبردزرح،

 2پژ نش راف

شدی کده شدام تحقید حسدیری

صیرقی ( )2014با نیف تو ردع فضداری

مکددانی

مارگاهنا  ،CNGمراکز نظامی  ...د ر در نقا
م صلف شهر با تومه به تراکم مرایصی مراط تو رع

بیرارمصاننا مهم مشهی با ر رکرد پیافری غیرعامد

شددونی .طددرحنددا مددامع پیافرددی غیرعام د بددرا

[ ]18تحقی حسیری نرکداران ( )2014باندیف

کاربر نا حساس ،حیاتی مهدم تهیده شدود ا

مکانرابی مراکز بیرارمصانی در مراقده مده تهدران ا

تررکز امکانات خیمات درمانی ملوریر به عر

مرظر پیافری غیرعام میباشی]25[ .

آری.

در اردح پددژ نشندا محققدان بدهمرظددور مکدانرددابی

سپاسگزاری

بیرارمددصاننددا در رددک شددهر رددا مراقدده ،ا میددان

بیرح میله نورسدریران ا تردامی امداتیی کده در
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Abstract
Background: Hospitals as the strong part in providing health services to people
considered the first referral place for health care in crises; so locating hospitals in a
wrong place leads to both irrecoverable financial losses and human casualties.
However, due to the significance of these applications in crisis, the importance of
paying attention to the proper principles and criteria become more and more based on
passive defense approach in locating and designing them. This study aims to
determine the importance items in the locations of hospitals with the passive defense
approach.
Method: In this review study, the library method and internet searching from
databases and specialized journals related to passive defense and locating of hospitals
and etc. have been used.
Findings: According to the results, hospitals location should be secure and far from
incompatible uses. The most significant cases in locating hospitals with a passive
defense approach are as follows: safety of hospital location (avoiding of hazardous
centers); access to high-speed routes and subway, proximity to densely populated
areas, city scattering, proximity to green and open spaces and firefighting centers and
away from faults and rivers.
Conclusion: The results show that an appropriate location is one of the most
important factors in success of a healthcare center. Thus, in order to respond affected
people in times of crisis, the hospital location should be chosen so as to minimize
damages during natural and man-made disasters and to expand it and also affected
people should have easy access.
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15

Hospital Locating with Passive Defense Approach
Masoud Ferdosi, Associate Professor, Health Management and Economics Research Center
(HMERC), Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
Mohammad Masoud, Associate Professor, Architecture and Urban Design School, Art
University of Isfahan, Isfahan, Iran
Corresponding author: Sirous Nadri Fathabad, Master of Hospital Engineering, Lorestan Iran
Email: Nadri_en@yahoo.com

Received: April 30, 2017

Accepted: September 1, 2017

Abstract
Background: Hospitals as the strong part in providing health services to people
considered the first referral place for health care in crises; so locating hospitals in a
wrong place leads to both irrecoverable financial losses and human casualties. However,
due to the significance of these applications in crisis, the importance of paying attention
to the proper principles and criteria become more and more based on passive defense
approach in locating and designing them. This study aims to determine the importance
items in the locations of hospitals with the passive defense approach.
Method: In this review study, the library method and internet searching from databases
and specialized journals related to passive defense and locating of hospitals and etc. have
been used.
Findings: According to the results, hospitals location should be secure and far from
incompatible uses. The most significant cases in locating hospitals with a passive defense
approach are as follows: safety of hospital location (avoiding of hazardous
centers); access to high-speed routes and subway, proximity to densely populated areas,
city scattering, proximity to green and open spaces and firefighting centers and away
from faults and rivers.
Conclusion: The results show that an appropriate location is one of the most important
factors in success of a healthcare center. Thus, in order to respond affected people in
times of crisis, the hospital location should be chosen so as to minimize damages during
natural and man-made disasters and to expand it and also affected people should have
easy access.
Keywords: locating, hospital, passive defense, disasters, Iran

