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مقدمه
بحث پدافند غیرعامل بهخصوص بهکارگیری مالحظات پدافند غیرعامل در ساخت فضاهای شهری و همچنین
ساختمانهای عمومی تاریخچهای طوالنی دارد (کامران و حسینی امینی .)16۳ :1۳۹1 ،بهطوریکه در کشورهایی مانند
امریکا ،شوروی سابق ،آلمان ،فرانسه ،انگلستان ،و کانادا حتی کشوری مانند سوئیس ،که در طول هر دو جنگ جهانی
بیطرفی خود را حفظ کرده بود ،با شتاب فزایندهای به پدافند غیرعامل روی آوردهاند (هاشمی فشارکی و شکیبامنش،
 .)1۳۹0در این میان یکی از شاخههای کلیدی که نقش عمدهای در تکمیل اهداف پدافند غیرعامل دارد استفاده از
برنامهریزی شهری و ضوابط و اصول آن است (محمدیان و همکاران .)80 :1۳۹7 ،مالحظات پدافند غیرعامل در
برنامه ریزی و طراحی شهری ممکن است به کاهش خسارت شهرها و از بین رفتن جان و مال کمک کند و درعینحال
آستانة مقاومت شهروندان در موقعیتهای حمله و تسهیل در مدیریت بحران شهر را افزایش دهد (شکیبامنش:2017 ،
 .)1برای برنامه ریزی پدافند شهری با روش نوین ،نخست باید تهدیدات شناخته شوند؛ در این زمینه ،عواملی تهدیدکنندة
شهر به سه گروه عمدة عوامل طبیعی مانند سیل ،زمینلرزه ،گردباد ،طوفان و آتشسوزی ،دشمن که بهوسیلة
جنگافزارهای خود به شهر آسیب میرساند و ستون پنجم تقسیم میشود (زیاری .)۳1 :1۳۹0 ،پدافند غیرعامل درواقع
کاهش خسارتهای مالی و صدمه های جانی واردشده بر افراد غیرنظامی در جنگ یا در اثر حوادث طبیعی از قبیل سیل،
زلزله ،طوفان ،آتشسوزی ،و خشکسالی است (حاتمینژاد و عظیمزاده ایرانی .)۹۳ :1۳۹4 ،اگرچه برخی از صاحبنظران
اینگونه فعالیتها را دفاع غیرنظامی (دفاع شهری) تعریف کردهاند و پدافند غیرعامل را فقط به آسیبهای ناشی از جنگ
محدود دانستهاند (نوائی و همکاران .)152 :1۳۹0 ،اما در این پژوهش منظور از پدافند غیرعامل همان تعریف نخست
است .ازآنجاکه عمدهترین کانون تمرکز کاربریها و عملکردها ،مناطق شهری است ،بالفاصله با آغاز یک حادثة بزرگ،
شهرها در شرایط اضطراری قرارگرفته و ممکن است فعالیتهای شهر از حالت عادی و عمومی خود خارجشده و به
وضعیت بحرانی نزدیک گردد (خزایی و روستایی حسینآبادی .)2 :1۳۹5 ،در ارائة خدمات شهری ،توجه به برخی اصول
ازجمله اصول پدافند غیرعامل در ساختارها ،سبب افزایش کارایی سیستم شهری در راستای ارائة خدمات بهتر به
شهروندان و همچنین توسعة شهر پایدار میشود (صادقی و همکاران66 :1۳۹۳ ،؛ حسامپور و همکاران.)47 :201۹ ،
تأسیسات شهری که بخشی از آنها را زیرساختهای حیاتی و حساس کشور و سرمایة ملی شامل میشوند و بخش دیگر
مراکز تولید ،توزیع ،و ارائة خدمات شهری مانند مخزن و منبع آب شهر ،تأسیسات برق شهر ،مرکز مخابرات ،تأسیسات
گاز ،اورژانس آتشنشانی و غیره ازجمله فضاهای عمومی در سطح شهر و منطقه هستند ،کمتر موردپژوهش واقع شدهاند.
امروزه ،با توجه به تجهیزات جدید و فناوریهای نوینـ که با هزینة گزافی تهیه و مورد بهرهبرداری تأسیسات شهری قرار
میگیرند و ارتباط مستقیم با سایر کارکردهای شهر دارندـ هرگونه اختالل در آنها دیگر کارکردهای شهری را فلج
مینماید (محمدپور و ضرغامی .)8۹ :1۳۹۳ ،بنابراین ،زمانی که دربارة تهاجم ،حمله ،جنگ ،و بحرانهای طبیعی و انسانی
در مناطق شهری صحبت میشود ،بیشک ،برخی کاربریها نسبت به کاربریهای دیگر اهمیت بیشتری دارند که
کاربریهای درمانی و بیمارستانها را باید از آن سنخ دانست (محمدی دهچشمه و همکاران .)7۳6 :1۳۹6 ،این کاربریها،
که جزو زیرساختهای خدمات اضطراری شهرها محسوب میشوند (مکنزی ،)106 :1۳81 ،نهتنها مستقیم با زندگی و
جان مردم سروکار دارند ،بلکه وجود و کارکرد مطلوب آنها بر احساس امنیت شهروندان تأثیری مهم دارد و در صورت
آسیبدیدن آنها ،نهتنها نجات جان مجروحان با مخاطره روبهرو میشود ،بلکه اغتشاش و ناامنی ناشی از نبود چنین
مراکزی در شهر بر مشکالت مدیران و مسئوالن خواهد افزود .دسترسی به خدمات پزشکی در شرایط تهدیدآمیز زندگی
انتظاری کلیدی بین برخی جوامع است (نصیریپور و همکاران .)140 :1۳88 ،یکی از مهمترین نیازهای اولیة
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حادثهدیدگان در ساعات اولیة وقوع حادثه خدمات درمانی است .تجهیز سیستمهای خدمات درمانی و توزیع مناسب آنها
در مناطق شهری از بزرگترین چالشهای مدیران بحران محسوب میشود (حسینی و همکاران .)225 :1۳۹2 ،بنابراین،
برنامهریزی کارآمد در زمان بحرانهای شهری میتواند تلفات جانی و مالی را کاهش دهد و دامنة ابعاد بحران را محدود
کند (آلن .)10 :200۳ ،در این میان ،پدافند غیرعامل بهعنوان یک راهحل برای کاهش آسیبها و افزایش توانها حائز
اهمیت است (محمدی دهچشمه و همکاران .)7۳۳ :1۳۹6 ،شهر بوکان ازجمله شهرهایی است که در مکانیابی
کاربری های حیاتی و حساس آن رعایت مالحظات دفاع غیرعامل نقش چندانی نداشته است .وجود چنین نابسامانی در
طراحی و برنامهریزی بهینة کاربریهای حساس شهری از جمله خدمات درمانی ،در صورت وقوع جنگ ،مزید بر علت و
موجب تشدید تلفات انسانی و اغتشاش میگردد .در زمینة پدافند غیرعامل شهری تاکنون پژوهشهای مختلفی صورت
گرفته است که برخی از مهمترین آنها عبارتاند از :پورمحمدی و همکاران ( )1۳۹1پژوهشی با عنوان «برنامهریزی
شهری متناسب با پدافند غیرعامل با تأکید بر ارزیابی و برنامهریزی بهینة کاربری اراضی شهری ،نمونة موردی شهر
سنندج» انجام دادند .با توجه به نقشها و نتایج تحلیل ،AHPمیزان تناسب و سازگاری اراضی و نسبتهای مذکور و
همچنین تجمیع تأسیسات و تجهیزات شهری ،کاربری نظامی و مسکونی ،کاربریهای خارج از محدوده ،و  ...که در
اضالع شرقی و جنوب شرقی شهر سنندج واقع شدهاند ،این قسمت از شهر را ناسازگار و نقطة بحرانی و پهنة مخاطرهآمیز
و محل تجمیع کاربریهای حساس و استراتژیک کردهاند .مطالعة پژوهشهای پیشین نشان میدهد در زمینة برنامهریزی
بهینة کاربری اراضی شهری با رویکرد پدافند غیرعامل تحقیقات زیادی با استفاده از مدلها و روشهای مختلف انجام
گرفته است .پوراحمد و همکاران ( )1۳۹۳پژوهشی انجام دادند با عنوان «نقش کاربری مذهبی در برنامهریزی پدافند
غیرعامل شهری بهصورت موردی مساجد شهر بوکان» .نتایج نشان داد از نظر «پراکندگی» مساجد به شیوهای «مناسب»
در سطح شهر بوکان مکانیابی شدهاند ،اما از نظر «سرانه» موجود برای مواقع خطر در حد «بسیار پایینی» قرار دارند که
سرانة هر نفر برای مسجد در شهر بوکان کمتر از  ۳0سانتیمتر است .درنهایت ،شهر بوکان از نظر نقش کاربری مسجد
در پنج سطح بسیار مناسب ،مناسب ،متوسط ،نامناسب ،و بسیار نامناسب پهنهبندی شد؛ نتایج بیانگر آن است که بیش از
« 70درصد» سطح شهر در سطح «نامناسب» قرار گرفته است .حسینی و صدیقی ( )1۳۹۳پژوهشی با عنوان «تحلیلی بر
آمایش فضایی -مکانی فضاهای درمانی مشهد با رویکرد پدافند غیرعامل» انجام دادند .یافتههای تحقیق نشان داد بخش
عمدهای از بیمارستانهای مهم مشهد در محدودة بخش مرکزی شهر و در محدودهای با خطر باال از منظر پدافند
غیرعامل قرار دارد و توزیع فضایی آنها بر اساس تراکم جمعیت بهشدت نامتوازن است .پورمحمدی و همکاران ()1۳۹4
پژوهشی با عنوان «پدافند غیرعامل و ضرورت ایجاد کاربریهای چندمنظوره :رویکردی جدید در آیندهنگری توسعه و
امنیت پایدار شهری با تأکید بر زلزلهخیزی شهر تبریز» انجام دادند .نتایج تحقیق نشان داد مناطق  ۳و  ۹و تا حدودی  4و
 7مناطقی مطلوب و مناسب برای ایجاد مراکز اسکان موقت در پارکها و تفریحگاههای شهریاند .رحمتی و جمشیدی
( )1۳۹4پژوهشی با عنوان «ارزیابی مؤلفههای مسکن شهری برای برنامهریزی پدافند غیرعامل» انجام دادند .در این
تحقیق با استفاده از آرای شماری از کارشناسان و خبرگان برنامهریزی شهری در شهر بوکان رابطة میان متغیرهای
مؤلفههای مسکن در مالحظات پدافند غیرعامل (شامل معماری ،سازه ،و تأسیسات) بررسی شده است .نتایج حاصل از
یافتههای تحقیق نشان داد

سازةC1

دارای بیشترین تأثیرگذاری و تأسیسات

C2

دارای کمترین تأثیر است .امانپور و

همکاران ( )1۳۹5پژوهشی با عنوان «ارزیابی آسیبپذیری زیرساختهای شهری کوهدشت با رویکرد پدافند غیرعامل»
انجام دادند .یافتهها نشان داد  68درصد از زیرساختها با رعایت همجوار  0/55 -0/2۹و میزان آسیبپذیر 0/71 -0/45
در پهنة آسیبپذیر زیاد قرار دارند .ملکی و همکاران ( )1۳۹5پژوهشی با عنوان «مراکز تهدیدپذیر استان کرمانشاه و
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مالحظات پدافند غیرعامل با رویکردی بر نظریة پنج حلقة واردن» انجام دادند .نتایج اولیه بیانگر آن بود که مناطق و
محدودههای مرکزی استان کرمانشاه بهویژه مرکز استان با توجه به تجمیع مراکز و کاربریهای خطرزا و تهدیدپذیر
نامناسب و بحرانی است .کاملی و همکاران ( )1۳۹7در پژوهشی با عنوان «ارزیابی و طبقهبندی زیرساختهای
بیمارستانی در مراکز شهری با تأکید بر پدافند غیرعامل ،مورد :بیمارستان شهید بهشتی شهر قم» به این نتایج دست
یافتند که طبقة زیرزمین شامل فضاهای انبار ،موتورخانه ،منبع آب ،هواساز و غذاخوری و  ...در معرض خطر بیشتری بوده
و نیاز به حفاظت بیشتری دارد .پس از آن طبقة همکف بیمارستان شهید بهشتی رتبة دوم را از نظر میزان تهدیدات کسب
نموده و در آخر نیز طبقات اول ،سوم ،چهارم ،پنجم ،و ششمـ که بخشهای بستری در آن قرار داردـ کمترین میزان
تهدید را از آن خود نمودهاند .صالحنسب و همکاران ( )1۳۹7پژوهشی با عنوان «شناسایی و ارزیابی تهدیدات در
زیرساختهای حیاتی شهرها با رویکرد دفاع غیرعامل» انجام دادند .یافتههای تحقیق در منطقة  6شهر تهران نشان داد
که حمالت هوایی و موشکی حائز اولویت اولاند با امتیاز  ،8/86حمالت شیمیایی ،میکروبی ،هستهای حائز رتبة دوماند با
امتیاز  ،7/۹75تهدید بمبهای الکترومغناطیسی و گرافیتی ،صوتی با رتبة دوازدهم و امتیاز  4/247حائز بیشترین امتیازند و
جاسوسی با رتبة سیزدهم و امتیاز  ۳/۳۹۳حائز کمترین امتیازند .با توجه به اینکه تاکنون چنین پژوهشی با محوریت توزیع
پراکنش مراکز درمانی با رویکرد پدافند غیرعامل برای شهر بوکان انجام نشده است ،پژوهش حاضر میتواند ،ضمن
پُرنمودن خأل موجود در این زمینه ،راهنمای متولیان امر در برنامهریزیهای آتی نیز محسوب شود .از این رو ،پژوهش
حاضر با هدف تحلیل فضایی مراکز درمانی شهر بوکان و با تأکید بر رویکرد پدافند غیرعامل انجام شده است .پژوهش
حاضر برای دستیابی به هدف تحقیق در پی پاسخگویی به سؤاالت زیر است:
آیا در مواقع بحرانی مراکز درمانی قادر به ارائة خدمات به شهروندان شهر بوکان است؟
توزیع فضایی مراکز درمانی در شهر بوکان از چه الگویی تبعیت میکند؟
مساحت اختصاصدادهشده به کاربری درمانی در نواحی هفتگانة شهر بوکان در چه وضعیتی است؟
آیا توزیع مراکز درمانی در سطح ناحیة هفتگانة شهر بوکان با اصول پدافند غیرعامل سازگاری دارد؟

مبانی نظری
پدافند

از کلمة پدافند تعاریف مختلفی ارائه شده است .در مفهوم کلی به مجموعه روشها ،برنامهریزیها ،و فعالیتهایی گفته
میشود که هر نظامی برای دفع و خنثیکردن یا کاهش اثر اقدامات آفندی دشمن انجام میدهد .پدافند به دو دسته
شامل پدافند عامل و پدافند غیرعامل تقسیم میشود .در پدافند عامل ،مقابلة مستقیم با دشمن و رویارویی با حمالت
آفندی از طریق بهکارگیری جنگافزارها صورت میپذیرد .پدافند غیرعامل به مجموعه اقداماتی اطالق میشود که
مستلزم بهکارگیری جنگافزار نیستند (غفارپور و همکاران )20 :1۳۹5 ،و با اجرای آنها میتوان از واردشدن خسارات
مالی به تجهیزات و تأسیسات حیاتی و حساس نظامی و غیرنظامی و تلفات جانی جلوگیری کرد یا میزان خسارات و
تلفات را تا حد امکان کاهش داد (ارکات و زمانی266 :1۳۹4 ،؛ اخباری و احمدی مقدم .)۳6 :1۳۹۳ ،پدافند غیرعامل
مکمل دفاع عامل و صلحآمیزترین و اثربخشترین روش دفاعی است که کاهش آسیبپذیری زیرساختهای ملی و مراکز
حیاتی ،حساس ،مهم ،و پایداری ملی را موجب میشود (ناصری جهرمی و همکاران .)88 :1۳۹4 ،بهکارگیری تمهیدات و
مالحظات پدافند غیرعامل ،عالوه بر کاهش شدید هزینهها ،کارایی دفاعی طرحها ،اهداف ،و پروژهها را در زمان بحران
بسیار افزایش خواهد داد (مدیری و همکاران .)6 :1۳۹4 ،درواقع ،مجموعه فعالیتها و اقدامات احتیاطی است که با استفاده
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از آنها میتوان به هنگام وقوع بحران از خسارات و تلفات مالی و جانی کاست و آنها را به حداقل رساند (دریر:200۳ ،
.)4۳
بنا بر تحقیقات ،پدافند غیرعامل نظاممند یک پدافند غیرعاملِ ،آگاه از زمینه است .بهعنوان مثال ،ارائة راهکارهای
پدافندی آگاه از مکان میتواند موفقیت این راهکار را افزایش دهد .میتوان گفت زمینة یکی از مؤلفههای تأثیرگذار در
پدافند غیرعامل است .بهعنوانمثال ،امکان دارد پدافند در یک منطقة جغرافیایی (یعنی زمینة مکان و موقعیت) متفاوت از
پدافند در منطقة جغرافیایی دیگر باشد .همچنین ،پدافند غیرعامل در یک زمان میتواند متفاوت از پدافند غیرعامل در
زمان دیگر باشد .به عبارتدیگر ،آگاهی از وضعیتهای زمانی -مکانی میتواند موجب بهبود کمیت و کیفیت راهکارهای
پدافندی شود (جوادزاده و کنگاوری.)280 :1۳۹1 ،
برنامهریزی در پدافند غیرعامل شهری

نقش

شهرها با توجه به اینکه اکثر جمعیت کشور را در خود جای میدهند و غالباً مراکز اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی ،اجتماعی ،و
مراکز حاکمیتی در کشورها میباشند (حاتمینژاد و عظیمزاده ایرانی ،)۹۳ :1۳۹4 ،حمالت دشمن به شهر را توجیه
میسازند .بنابراین ،با توجه به موقعیت حیاتی و حساس شهرها ،ضمن آمادهسازی در برابر تهاجم نظامی ،رویکرد پدافند
غیرعامل قابلیتهای ویژهای برای مقابله با بحرانهای طبیعی و انسانی تا حد زیادی فراهم میکند (مبارکی و همکاران،
 .)11 :201۹از این رو ،برنامهریزی بهینة کاربری اراضی شهری با رویکرد پدافند غیرعامل میتواند مهمترین اقدام در
کاهش آسیبپذیری مراکز حیاتی و حساس در برابر حمالت و تهاجمهای احتمالی دشمن محسوب شود .برنامهریزی با
رویکرد پدافند غیرعامل در شهرها به دالیل زیر دارای اهمیت است:
بسیاری از زیرساختهای شهرها جزو فعالیتهای ضروری جامعه است و اختالل در زیرساخت اختالل در فعالیتهای
جامعه را به همراه دارد.
اغلب مراکز تصمیمگیری سیاسی ،اداری ،و نظام مدیریت کشور در شهرها استقرار دارند و غالباً سرنوشت کشور در
شهرها رقم میخورد.
بخش عمدهای از پشتیبانی جنگ و دفاع توسط شهرها تأمین میشود و شهرها به دلیل برخورداری از بدنة دفاعی
همیشه به عنوان الگوی پایداری یا تسلط بر منطقه محسوب شده و به همین دلیل تسلط بر شهرها نمادی برای اقتدار
نظامی بهشمار میرود (هاشمی فشارکی و همکاران.)۳۹ :1۳۹۳ ،
بنابراین ،امنیت عمومی در شهرها یکی از ضرورتهای بسیار مهم زندگی شهری است که همة شهروندان باید به آن
دسترسی داشته باشند (کرول .)۹۳ :2005 ،تحقیقات انجامگرفته در بخش مدیریت بحران شهری حاکی از این است که
بحرانشناسی بخش مهمی از فرایند مدیریت بحران و ایمنی شهری است .بنابراین ،شناخت هر چه دقیقتر باشد بحران و
ابعاد آن به کنترل بهینة بحران و اجرای راهبردهای امنیتی کمک شایانی مینماید (آبوت و روگر .)12 :2006 ،از دیدگاه
مدیریت بحران شهری ،بهینهسازی ایمنی و امنیت شهری و مقابله با بحرانهای انسانی و طبیعی نیازمند مناسبسازی
آمادگی جامعه در مقابله با بحران ،کاهش آسیبپذیریها ،افزایش ظرفیت واکنش سازمانها در برابر بحران ،و ایجاد
فرصتهایی برای اصالحات مثبت شهری و تغییرات اجتماعی در فرایند بازسازی است (گرگوی .)76 :2005 ،اصول پدافند
غیرعامل در مورد ساختار کلیة مراکز استراتژیک شهر کاربرد دارد (نجفنژاد .)211 :201۹ ،همچنین ،اصول کلی پدافند
غیرعامل با توجه به نوع کاربرد در شهر شامل مکانیابی ،استتار ،اختفا ،پوشش ،فریب ،پراکندگی ،تفرقه و جابهجایی،
اعالم خبر و مقاومسازی و استحکامات است (چرلی .)10 :2012 ،دکترین پدافند غیرعامل مشتمل بر اصول و مبانی
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بنیادینی است که همة منابع ،راهبردها ،سیاستها ،برنامهها ،و استراتژیها را شامل میشود و از شاخصهای بارزی
برخوردار است که از مهمترین آنها میتوان به هدفمحوری ،مفهوممحوری ،رویکرد آیندهنگرانه ،واقعیتگرایی ،و
شفافیت اشاره کرد .هر یک از این شاخصها در پایهریزی امنیت و ایمنی در کالنشهرها جایگاه ویژهای دارد .نظام جامع
مدیریت بحران و پدافند غیرعامل در جهت بهینهسازی اوضاع شهرها و مناطق سیاستها و استراتژیها و راهبرد معینی
دارد که از میان آنها مواردی از قبیل تعیین نقش نهادهای مردمی در پدافند غیرعامل ،چارچوب مدیریت منابع ،تعیین
اولویتهای راهبردی در بحران ،مدیریت حوادث شهری ،شناسایی خطرها و تهدیدها و ارائة آموزشهای تخصصی و
همگانی در پدافند غیرعامل و مدیریت بحران از اهمیت زیادی برخوردارند (کیم .)۳4 :2008 ،بنابراین ،مدیران شهری و
حتی مدیران ملی باید با نگرش و دیدگاههای واقعبینانه در سیستمهای مدیریتی نقش بسیار مهمی در مدیریت جامع بحران
ایفا کنند .بر این اساس ،سطحبندی میزان بحران و برنامههای مدیریتی صحیح میتواند راهکار و روش بسیار مناسبی برای
مدیریت جامع بحران و پدافند غیرعامل موفق باشد (ماسون.)۹8 :2005 ،

روش تحقیق
روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی -تحلیلی با هدف کاربردی است .جامعة مورد مطالعه همة مراکز درمانی شهر بوکان
است .در این پژوهش برای رسیدن به هدف تحقیق «تحلیل فضایی مراکز درمانی شهر بوکان با رویکرد پدافند
غیرعامل» از سیستم اطالعات جغرافیایی

()GIS

و گوگلارث استفاده شده است .در پژوهش حاضر ،نخست از مدل

درونیابی کرجینگ و تراکم کرنال بهترتیب برای ترسیم نقشة تراکم جمعیت و مساحت کاربری درمانی استفاده شد.
سپس ،برای نشاندادن الگوی توزیع پراکنش (خوشهای ،تصادفی ،و پراکنده) مراکز درمانی از شاخص متوسط
نزدیکترین همسایگی و در نهایت برای اندازهگیری توزیع جهات جغرافیایی از فاصلة استاندارد و بیضوی انحراف معیار
استفاده شده است .برای نشاندادن تحلیل دسترسی شهروندان به کاربریهای درمانی بافرهایی با شعاع ،۳00 ،200 ،100
 ،400و  500متری ترسیم شد .همچنین ،برای نمایش نتایج و یافتههای تحقیق در دنیای واقعی از تصاویر گوگلارث
استفاده شده است.

محدودۀمورد مطالعه
شهر بوکان از نظر تقسیمات سیاسی کشور در جنوب شرقی استان آذربایجان غربی و در بخش مرکزی شهرستان بوکان
واقع شده است .این شهر مرکز شهرستان بوکان بوده و مسافت آن تا مرکز استان (ارومیه) حدوداً  200کیلومتر است .شهر
بوکان در موقعیت جغرافیایی حداقل  45درجه و  41دقیقه و حداکثر  46درجه و  ۳2دقیقة عرض شمالی و حداقل ۳6
درجه و  12دقیقه و حداکثر  ۳6درجه و  52دقیقة طول شرقی نسبت به نصفالنهار گرینویچ قرار دارد .شهر بوکان
بهصورت خطی در امتداد شمالی -جنوبی به موازات جادة میاندوآب -سقز و در منطقهای تقریباً کوهستانی و معتدل واقع
شده است (طرح جامع شهر بوکان.)6 :1۳۹2 ،
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شکل.1محدودۀموردمطالعه(ترسیم:نگارندگان،مآخذنقشةپایه:شهرداریبوكان) 


یافتهها

بحث و
بررسیها در زمینة تراکم ناخالص شهری نواحی هفتگانة شهر بوکان حاکی از باالبودن تراکم ناخالص جمعیتی نواحی
مرکزی و جنوبی آن است .بر این اساس ،تراکم ناخالص جمعیتی ناحیة چهار  184/7نفر در هکتار ،ناحیة پنج  116/8نفر
در هکتار ،و ناحیة دو  107/۹نفر در هکتار برآورد میشود .در نواحی کمتراکم شهر بوکان نیز ،که عموماً بخشهای
شمالی ،شرقی ،و غربی آن را شامل میشود ،اراضی بایر و زراعی بر سطوح اختصاصیافته به فضاهای مسکونی غلبة
شدیدی دارد .بهطورکلی ،میتوان گفت در میان نواحی هفتگانة شهر بوکان هستة اولیة شهر بوکان دارای باالترین میزان
تراکم ناخالص جمعیتی بوده و ناحیة شش (محلههای شمالی شهر بوکان) کمتراکمترین ناحیة شهری بوکان محسوب
میشود .در یک جمعبندی کلی ،نواحی سه و هفت جزو نواحی دارای تراکم ناخالص متوسط ،نواحی دو و چهار و پنج
دارای تراکم جمعیتی زیاد ،و نواحی یک و شش دارای تراکم جمعیتی کم هستند (جدول  1و شکل .)2
جدول.1تراكمناخالصشهربوكانبرحسبنواحیدرسال 1391
نواحی

مساحت
(هکتار)

جمعیت

تراكمناخالص
جمعیتی

نواحی

مساحت
(هکتار)

جمعیت

تراكمناخالص
جمعیتی

ناحیة 1

225/8

206۳۳

۹1/۳

ناحیة 5

264/8

۳0۹55

116/8

ناحیة 2

246/1

26586

107/۹

ناحیة 6

2۹5/2

660۹

۳2/۳

ناحیة ۳

2۳8/2

24۹1۹

104/6

ناحیة 7

۳47/6

۳۳58۹

۹6/6

ناحیة 4

170/۹

۳1581

184/7

کل شهر

1788/6

174872

۹7/8
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شکل.2تراكمجمعیتدرنواحیهفتگانةشهربوكان(ترسیم:نگارندگان،مآخذنقشةپایه:شهرداریبوكان)


كاربریهای شهر بوكان

عمده

شهر بوکان در سال  1۳۹1دارای  1788هکتار وسعت بوده که از این میزان کاربری مسکونی  25/۹1درصد از سطح شهر
و شبکة معابر  26/60درصد از کل کاربریها را به خود اختصاص داده است .همچنین 26/28 ،درصد از کاربریهای شهر
بوکان را زمینهای بایر تشکیل میدهد که این کاربری فرصت مناسبی برای برنامهریزی کاربریهایی که شرایط مناسبی
ندارند فراهم میکند .جدول  2عمدهترین کاربریهای شهر بوکان را نشان میدهد.
ترینكاربریهایشهربوكانبهمترمربع 


عمده
جدول.2
نوعكاربری

مساحت

نسبت

سرانه

نوعكاربری

مساحت

نسبت

سرانه

مسکونی

46۳47۳8

25/۹1

26/50

پارک و فضای سبز

2۳16۳0

1/2۹

1/۳2

آموزش ،تحقیقات ،و فناوری

7۳۹۹

0/41

0/42

مذهبی

46560

0/26

0/27

اداری و انتظامی

228۹85

1/28

1/۳1

زمین بایر

4701080

26/28

26/88

تجاری

۳2۳745

1/81

1/85

تجاری مسکونی

656۹۳۳

۳/66

۳/74

درمانی

204081

0/76

1/16

شبکه معابر

475856۳

26/60

27/21

فرهنگی هنری

126۹0

0/07

0/07

باغات و کشاورزی

۹۹22۹۹

5/55

5/67

(طرحجامعشهربوكان )1392،

برحسب شعاع عملکرد و امکانات ،مراکز خدمات درمانی به انواع مختلف تقسیمبندی میشوند (یغفوری و همکاران،
 .)6 :1۳۹۳طبق تعریف ،کاربری درمانی شامل بیمارستانها ،زایشگاهها ،مراکز توانبخشی و مراکز نگهداری کودکان
بیسرپرست ،درمانگاههای دامپزشکی ،مراکز انتقال خون ،مراکز اورژانس ،و  ...است .مطابق با جدول  ،2در شهر بوکان
مساحت کاربریهای درمانی برابر با  1۳/5هکتار بوده است که  0/76درصد از کل سطوح شهر را به خود اختصاص
میدهد .سرانة کاربری درمانی برابر با  1/16مترمربع است .بررسی توزیع سطوح درمانی در نواحی مختلف شهر بوکان با
استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی نشان میدهد که نسبت  6/8درصد از کل در ناحیة یک 6/72 ،درصد از کل در
ناحیة دو ،نسبت  2/6درصد از کل در ناحیة سه ۳/8 ،درصد از کل در ناحیة چهار ،نسبت  16/۹درصد از کل در ناحیة شش،
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و نسبت  61/1درصد از کل در ناحیة هفت به فضاهای درمانی اختصاص یافته است .سطح باالی اختصاصیافته به این
کاربری در ناحیة هفت به دلیل وجود بیمارستان شهید قلیپور است (شکل  .)۳در خصوص سرانة کاربری درمانی در
نواحی هفتگانة شهر بوکان ،ناحیههای  6و  7بهترتیب سرانة درمانی  5/22و  ۳/71متر مربع دارای باالترین سهم خدمات
درمانی به ازای هر نفر بوده است (جدول  ۳و شکل .)۳
جدول.3اطالعاتكاربریدرمانیدرنواحیهفتگانةبوكان
نواحی

تعداد

مساحت

نسبتبهكل

جمعیتناحیه

سرانهدرناحیه

ناحیة 1

۳

1۳78۳/۹۹

6/8

206۳۳

0/67

ناحیة 2

6

1۳608/41

6/7

26586

0/51

ناحیة ۳

5

5۳1۳/42

2/6

24۹1۹

0/21

ناحیة 4

۹

4۳16/۳1

2/1

۳1581

0/14

ناحیة 5

4

780۳/14

۳/8

۳0۹55

0/25

ناحیة 6

4

۳4524/40

16/۹

660۹

5/22

ناحیة 7

5

1247۳1/75

61/1

۳۳58۹

۳/71

کل

۳6

204081/44

100

174872

1/16

(طرحجامعشهربوكان )1392،



تراكمكاربریهایدرمانیبراساسمساحتدرشهربوكان (ترسیم:نگارندگان،مآخذنقشةپایه:شهرداریبوكان) 

شکل.3
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پایه:شهرداریبوكانوگوگلارث) 

موقعیتبیمارستانشهیددكترقلیپور (ترسیم:نگارندگان،مآخذنقشة

شکل.4

با توجه به شکل  ،4بیمارستان شهید قلیپور در یک فضای وسیع احداث شده و فضای باز اطراف بیمارستان امکان
هر نوع امدادرسانی در زمان بحران را فراهم میکند .از منظر پدافند غیرعامل نیز بیمارستانها باید در یک فضای وسیع
مکانیابی شو ند و فضاهای باز اطراف بیمارستان برای استفاده در مواقع بحرانی آماده شده باشند .زیرا در زمان بحرانی
میتوان از فضاهای باز شهری بهعنوان بیمارستان استفاده کرد .بیمارستان شهید قلیپور از نظر فضاهای باز اطراف از
وضعیت مطلوبی برخوردار است .یافتههای پژوهش نشان میدهد مشکل اصلی این بیمارستان دسترسی همة ساکنان به
آن است .بیمارستان شهید قلیپور در مکانی احداث شده که امکان دسترسی همة ساکنان حتی در شرایط عادی هم
فراهم نیست .عدم دسترسی افراد و وسایل امدادی به مراکز درمانی در شرایط بحرانی از منظر پدافند غیرعامل از جمله
دالیلی است که موجب افزایش خسارت و تلفات انسانی میشود .نتایج حاکی از آن است که در شرایط بحرانی بهجز
ساکنان ناحیة  7و  6شهر بوکان بقیة نواحی شهر دسترسی مطلوبی به مراکز درمانی نخواهند داشت (شکل .)5

ناحیة4
%2

ناحیة2
ة %7 %2

ناحیة1
%7

ناحیة 5

ناحیة 7

%4
ناحیة 6

%61

%17

شکل.5نسبتمساحتكاربریدرمانیدرشهربوكان 
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نزدیكترین فاصلة همسایگی 

شاخص میانگین

شاخص میانگین نزدیکترین همسایه مبتنی بر اندازهگیری فاصلة تکتک کاربریها تا نزدیکترین همسایة آنهاست و
در تعیین همگرایی و واگرایی انواع کاربریهای مختلف بهکار میرود .با این آنالیز میتوان فهمید آیا توزیع نقاط تصادفی
است یا خیر؟ همچنین ،نوع الگوی پراکنش چگونه است؟ ابزار میانگین نزدیکترین فاصلة همسایگی ابتدا فاصلة بین
نقطة مرکزی هر عارضه را با نقطة مرکزی نزدیکترین همسایگیاش اندازهگیری میکند .سپس ،میانگین نزدیکترین
همسایگیها را محاسبه میکند .اگر میانگین فاصلة محاسبهشده از میانگین توزیع تصادفی فرضی کمتر باشد ،آنگاه
میتوان نتیجه گرفت که توزیع پدیدة مورد بررسی در فضا بهصورت خوشهای است .اگر میانگین فاصلة محاسبهشده
بزرگتر از میانگین توزیع تصادفی فرضی باشد ،آنگاه میتوان نتیجه گرفت که عوارض بهصورت پراکنده در فضا توزیع
شدهاند.
میانگین نزدیکترین فاصلة همسایگی از نظر همسایگی از نظر آماری با استفاده از فرمول  1محاسبه میشود:
̅̅̅̅
𝑂𝐷

رابطة ()1

𝐸𝐷

= 𝑁𝑁 𝐴

که در آن 𝑂𝐷 میانگین فاصلة مشاهدهشده بین کاربری مراکز درمانی و نزدیکترین همسایگانش است که با فرمول
 2محاسبه میشود:
𝑛∑
𝑗𝑑 𝑖=1

رابطة ()2

𝑛

̅̅̅̅
= 𝐷0

در این فرمول 𝐸𝐷 میانگین فاصله بین کاربری درمانی و نزدیکترین همسایگانش است در صورتی که توزیع مراکز
درمانی به صورت تصادفی انجام گرفته باشد و بهصورت فرمول  ۳بیان میشود:
0.5

رابطة ()۳
در معادلة باال

𝐴√𝑁⁄

di

فاصلة بین کاربری درمانی و نزدیکترین همسایهاش N ،تعداد کل عوارض ،و

A

̅̅̅̅
𝐷
= 𝐸

مساحت کل

محدودة مورد مطالعه است.
امتیاز استاندارد  ZANNنیز با استفاده از فرمول  4محاسبه میشود:
𝐸𝐷̅̅̅̅̅̅
𝐷0−

رابطة ()4

𝐸𝑆

= ZANN

و 𝐸𝑆 با استفاده از فرمول  5برابر است با:
0.026136

رابطة ()5
مقدار

P Value

2
√𝑁 ⁄
𝐴

= 𝐸𝑆

تقریبی از مساحت زیر منحنی برای توزیع معین خواهد بود که با آزمون آماری محدود میشود

(عسگری41 :1۳۹0 ،؛ احدنژاد و صالحی.)۹5 :1۳۹1 ،
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میانگیننزدیكترینهمسایه 

شکل.6


نتایجتحلیلمیانگیننزدیكترینهمسایه 

جدول.4
۳4۹/571۳14
میانگین فاصلة مشاهدهشده
میانگین فاصلة مورد انتظار

465/457558

نسبت نزدیکترین همسایه

0/75102

امتیاز استاندارد

-2/857814

P Value

0/004266

نتایج شکل  6تجزیهوتحلیل الگوی پراکنش کاربری درمانی شهر بوکان با استفاده از روش متوسط نزدیکترین
همسایه را نشان میدهد که الگوی پراکنش کاربری درمانی در این شهر بهصورت خوشهای 1است .بر اساس نتایج
عددی ،میانگین فاصلة مشاهدهشده  ۳4۹/571۳14و مقدار میانگین فاصلة مورد انتظار برابر با  465/457558بهدست آمده
است .بنابراین ،نسبت نزدیکترین همسایه برابر با  0/75102اندازهگیری شده که بیانگر توزیع خوشهای کاربری درمانی در
محدودة مورد مطالعه است .همچنین ،امتیاز استاندارد برابر با  -2/85و

P Value

آن  0/004266که به معنای توزیع

خوشهای با سطح اطمینان  ۹۹درصد است.
اندازهگیریتوزیع جغرافیایی 2


اندازهگیری نحوة توزیع جغرافیایی توزیع مجموعهای از عوارض موجود در فضا را به ما نشان میدهد تا مقداری را ارزیابی
کنیم که نمایانگر برخی از ویژگیهای توزیع داده مانند مرکزیت ،میزان متراکمبودن ،و جهت دادهها باشد .ابزارهای
اندازهگیری توزیع جغرافیایی به سؤاالتی پاسخ میدهد که در پی درک بهتر رفتار و توزیع فضایی آنها بر روی عوارض
هستیم (بلیانی و همکاران.)2۳۹ :1۳۹۳ ،

1. Clustered
2. Geography distribution
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فاصلةاستاندارد 

تحلیل فاصلة استاندارد میزان تمرکز یا پراکندگی عوارض پیرامون میانگین مرکزی را اندازهگیری میکند .این تحلیل
درواقع میزان فشردگی توزیع دادهها را نشان میدهد و مقداری را ارائه میکند که میزان پراکندگی عوارض از میانگین را
نشان میدهد .مقدار ارائهشده برحسب فاصله است که درحقیقت برابر دایرهای با شعاع بر روی نقشه خواهد بود.
توزیعجهتدار 


توزیع بسیاری از پدیدههای جغرافیایی در فضا به گونهای است که ممکن است جهتدار باشد و نتوان آنها را با دایره
نشان داد .در این موارد ،میتوان با محاسبة واریانس محورهای

x

و

y

بهطور جداگانه و مستقل روند و جهت توزیع

پدیدهها را در فضا نشان داد (شکلهای  7و .)8

شکل.7فاصلةاستانداردمراكزدرمانی(ترسیم:نگارندگان)شکل.8بیضویانحرافاستاندارد(ترسیم:نگارندگان) 



شکلهای  7و  8تحلیل فاصلة استاندارد میزان تمرکز یا پراکندگی مراکز درمانی شهر بوکان را نشان میدهند که
بیشترین کاربری درمانی در مرکز شهر استقرار یافتهاند و مناطق میانی و حاشیهای شهری در مقایسه با مرکز امکانات
د رمانی کمتری دارند .چنین تمرکزی مغایر با اصول پدافند غیرعامل است و در زمان وقوع بحران سیستم مدیریت شهری
را با چالشهای مختلفی روبهرو میکند .در این میان ،عدم دسترسی ساکنان مناطق حاشیة شهر به این خدمات مزیدی
بر علت شد و موجب افزایش تلفات انسانی میشود.
عالوه بر تعداد و مساحت کاربری های درمانی ،دسترسی به مراکز درمانی عامل مهمی در پدافند غیرعامل شهری
است .هرچقدر دسترسی بیشتر و آسانتر باشد میزان خسارات نیز در مواقع بحرانی کمتر میشود .شکل  ۹سطح پهنهبندی
شهر بوکان را بر مبنای دسترسی مستقیم به مراکز درمانی تا  100متر نشان میدهد .با توجه به بافر  100متری ،مرکز
شهر از شرایط بهتری برخوردار است ،ولی بخشهای میانی و حاشیهای دسترسی مناسبی به مراکز درمانی ندارند.
همچنین ،شکل  ،11 ،10 ،۹و  12بهترتیب شعاع تا  ،400 ،۳00 ،200و  500متر را نشان میدهد .با توجه به نتایج حاصل
از متوسط نزدیکترین همسایگی الگوی پراکنش مراکز درمانی از نوع خوشهای است و این امر باعث تداخل خدماتدهی
کاربری مراکز درمانی شده که در شکل  14نشان داده شده است.
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شکل.9شعاعدسترسیتا100متر(ترسیم:نگارندگان) شکل.10شعاعدسترسیتا200متر (ترسیم:نگارندگان)






شکل.11شعاعدسترسیتا300متر(ترسیم:نگارندگان) شکل.12شعاعدسترسیتا400متر(ترسیم:نگارندگان) 




شکل.13شعاعدسترسیتا500متر(ترسیم:نگارندگان) شکل.14شعاعدسترسی0تا500متر(ترسیم:نگارندگان) 

برای سنجش نتایج حاصل از مدل در دنیای واقعی از تصاویر گوگلارث استفاده شد .در ابتدا ،برای سنجش نتایج
حاصل از مدل مبنی بر پراکنش خوشهای کاربری درمانی در مرکز شهر بوکان ،شکل  15از مرکز شهر (ناحیة  ،2 ،4و )۳
تهیه و مراکز درمانی روی آن مشخص شد.
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(ترسیم:نگارندگان،مآخذنقشةپایه:شهرداریبوكانوگوگلارث) 

شکل.15پراكنشمراكزدرمانیدرناحیة4شهربوكان

شکل  15نتایج حاصل از مدل مبنی بر پراکنش خوشهای کاربری درمانی در مرکز شهر بوکان را تأیید میکند و نشان
میدهد که مراکز درمانی بهصورت خوشهای در راستای خیابان اصلی استقرار یافتهاند.

نتیجهگیریو پیشنهادها

پدافند غیرعامل مجموعه اقدامات غیرمسلحانهای است که در مقابل هرگونه بحران موجب کاهش آسیبپذیری نیروی
انسانی ،ساختمانها ،تأسیسات شهری ،و تجهیزات و شریانهای شهری و منطقهای میشود .این بحران میتواند طبیعی
(سیل ،زلزله ،طوفان ،آتشسوزی ،و خشکسالی) یا انسانی (جنگ) باشد .اگرچه برخی صاحبنظران پدافند غیرعامل را
فقط به آسیبهای ناشی از جنگ محدود دانستهاند ،در این پژوهش منظور از پدافند غیرعامل بحرانهای طبیعی و انسانی
است .پدافند غیرعامل در شهرها به دلیل تمرکز زیرساختهای شهری ،تمرکز جمعیت ،استقرار مراکز تصمیمگیری
سیاسی ،اداری ،و نظام مدیریت و  ...دارای اهمیت فوقالعادهای است .بنابراین ،زمانی که دربارة تهاجم ،حمله ،جنگ ،و
بحرانهای طبیعی و انسانی در مناطق شهری صحبت میشود ،بیشک ،برخی کاربریها نسبت به کاربریهای دیگر
اهمیت بیشتری پیدا میکنند که کاربریهای درمانی و بیمارستانها را باید از آن سنخ دانست که نهتنها بهطور مستقیم با
زندگی و جان مردم سروکار دارند ،بلکه وجود و کارکرد مطلوب آنها در احساس امنیت شهروندان تأثیری مهم دارد و در
صورت آسیبدیدن آنها ،نهتنها نجات جان مجروحان با خطر روبهرو میشود ،بلکه اغتشاش و ناامنی ناشی از نبود چنین
مراکزی در شهر بر مشکالت مدیران و مسئوالن خواهد افزود .همچنین ،یکی از مهمترین نیازهای اولیة حادثهدیدگان در
ساعات اولیة وقوع حادثه خدماتدرمانی است .با توجه به اهمیت مراکز درمانی در پدافند غیرعامل شهری و قرارگیری
شهر بوکان به مانند شهرهای دیگر در معرض چنین بحرانهایی ،این پژوهش با هدف تحلیل فضایی مراکز درمانی شهر
بوکان انجام شده است .با توجه به اینکه جمعیت عامل مهمی در محاسبة سرانة کاربریهای عمدة شهری از جمله
کاربری درمانی است ،نخست با استفاده از مدل درونیابی کرجینگ نقشة تراکم جمعیت ترسیم شد .نتایج بر اساس مدل
کریجینگ در میان نواحی هفتگانة شهر بوکان نشان داد که هستة اولیه شهر بوکان دارای باالترین میزان تراکم ناخالص
جمعیتی بوده و ناحیة اطراف (محلههای شمالی شهر بوکان) کمتراکمترین ناحیة شهری بوکان محسوب میشود .در یک
جمع بندی کلی ،نواحی دو و سه جزو نواحی دارای تراکم ناخالص متوسط ،نواحی چهار ،پنج ،و هفت دارای تراکم جمعیتی
زیاد ،و نواحی یک و شش دارای تراکم جمعیتی کم هستند .سرانة کاربری درمانی در کل شهر بوکان  1/16مترمربع بوده
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که کمتر از استاندارد کشوری است .این کمبود سرانه میتواند زنگ خطری برای مسئوالن شهری در مواقع بحرانی باشد.
در این میان ،ناحیة  4با سرانة  0/14کمترین و ناحیة  6با  5/22بیشترین سرانه را داراست .درنتیجه ،توزیع مراکز درمانی
در سطح ناحیة هفتگانة شهر بوکان عادالنه نیست .بر اساس یافته های حاصل از تراکم کرنال ،ناحیة هفت بیشترین
مساحت را داراست و دلیل آن وجود بیمارستان شهید قلیپور است .درنهایت ،با توجه به تحلیلهای انجامگرفته ،توزیع
کاربریهای درمانی متناسب با تراکم جمعیت نیست .الگوی پراکنش پدیدههای موجود در سطح شهر سه حالت خوشهای،
تصادفی ،و پراکنده دارند .یافتههای حاصل از متوسط نزدیکترین همسایه نشان میدهد الگوی پراکنش کاربری درمانی
در شهر بوکان بهصورت خوشهای با سطح اطمینان  ۹۹درصد است .درنتیجه ،خوشهایبودن مراکز درمانی باعث خواهد
شد تا در صور ت وقوع هرگونه بحران مشکالتی از قبیل دسترسی نامناسب و تمرکز جمعیت در مرکز شهر و  ...بهوجود
آید .فاصلة استاندارد مراکز درمانی شهر بوکان نیز نشان میدهد که مرکز شهر بیشترین کاربری درمانی را داراست .عالوه
بر تعداد و مساحت کاربریهای درمانی ،دسترسی به مراکز درمانی نیز عامل مهمی است .با توجه به فاصلة  100متری،
مرکز شهر از شرایط بهتری برخوردار است ،ولی بخشهای میانی و حاشیهای دسترسی مناسبی به مراکز درمانی ندارند .با
توجه به خوشهایبودن مراکز درمانی ،دسترسیها نیز متمرکز بوده و این امر باعث تداخل خدماتدهی کاربری مراکز
درمانی شده است .درنتیجه ،عدم رعایت شعاع عملکردی کاربریها باعث شده که بخشهایی از شهر تحت پوشش این
عملکرد قرار نگیرند و بالعکس مناطقی دارای پوشش مشترک شوند .به همین دلیل ،بخشهای فاقد پوشش نمیتوانند به
نحو احسن از خدمات کاربریهای سرویسدهنده همانند مراکز درمانی بهرهمند شوند .درنهایت ،برای راستیسنجی نتایج
حاصل از مدل بهکاررفته در پژوهش از تصاویر گوگلارث استفاده شد .تصاویر گوگلارث نتایج حاصل از مدل پژوهش
مبنی بر پراکنش خوشهای کاربری درمانی در مرکز شهر بوکان را تأیید کرد .در راستای یافتههای پژوهش ،اجرای
پیشنهادهای زیر میتواند در ارتقای امنیت و دسترسی بهتر شهروندان به خدمات درمانی مؤثر واقع شود :
با توجه به اینکه  26/88درصد از کل شهر بوکان مربوط به کاربری بایر است ،پیشنهاد میشود در برنامهریزیهای
آینده به احداث مراکز درمانی در فواصل مناسب از مراکز موجود اقدام شود تا درمواقع بحرانی شرایط بهتری برای کاهش
آسیب بهوجود آید.
منطقة ( 4مرکز شهر) دارای بیشترین جمعیت است ،اما از کمترین سرانة کاربری درمانی برخوردار است و این امر
باعث آسیبپذیری زیاد این ناحیه بهعنوان هستة اولیة شهر میشود .بنابراین ،در برنامهریزی آتی برای ایجاد کاربری
درمانی این ناحیه باید در اولویت برنامهریزی قرار گیرد.
در ایجاد کاربریهای درمانی سعی شود دسترسیها درنظر گرفته شود.
مراکز درمانی جدید با فاصلة مناسب از مراکز درمانی موجود احداث شود تا شعاع خدماتدهی در مواقع عادی و
بهخصوص بحرانی در شرایط ایدهال باشد.
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