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چکیده
امروزه با استفاده از برنامههاي جامع مديريت بحران میتوان با بکارگیري اقدامات مؤثر همراه با طرحهاي كاربردي و حتی االمکان
كم هزينه و چندمنظوره در مرحله آمادگی قبل از بحران ،به میزان زيادي از شدت و گستردگی خسارات و تلفات ناشی از خطرات كاست.
از مهمترين اين تمهیدات بکارگیري اصول پدافند غیرعامل به عنوان راهکاري جهت كاهش خطرپذيري در برابر خطرات مختلف و
افزايش كارايی پس از وقوع خطر است كه بايد در سطوح مختلف برنامهريزي منطقهاي ،شهرسازي و معماري مورد توجه قرار گیرد.
هدف اصلی اين پژوهش آسیب شناسی يکی از كاربري هاي مهم و حیاتی شهرها در زمان بحران ها يعنی مركز درمانی و بیمارستان ها ،از
طريق ارزيابی و طبقهبندي زيرساخت هاي بیمارستان شهید بهشتی قم است .روش تحقیق توصیفی تحلیلی بوده و از فن مشاهده و
مصاحبه ،اطالعات میدانی جمعآوري شده است .به طوريكه طبقهبندي زيرساخت براساس تهديدات مبنا و ماتريس تهديد دارايی در آن
صورت خواهد پذيرفت .نتايج حاكی از آن دارد كه بعد از حمله بوسیله موشک كه بیشترين آسیب جدي را به بیمارستان وارد می كند،
شايعترين حمالت تروريستی ،بمبگذاري با استفاده خودرو است .با توجه به شناسايی دارايیهاي با اهمیت زيرساخت ها و محل
استقرار هريک از آنها در طبقات ساختمان و تعیین تهديد مبنا هر دارايی و الويت بندي طبقات ساختمان نشان میدهد كه طبقه زيرزمین
كه شامل فضاهاي انبار ،موتورخانه ،منبع آب ،هواساز و غذا خوري و ...میباشد در معرض خطر بیشتري بوده و نیاز به حفاظت بیشتري
دارد .پس از آن طبقه همکف بیمارستان شهید بهشتی رتبه دوم را از نظر میزان تهديدات كسب نموده و در آخر نیز طبقات اول ،سوم،
چهارم،پنجم و ششم كه بخش هاي بستري در آن قرار دارد كمترين میزان تهديد را از آن خود نموده است.
واژگان کلیدی :پدافند غیرعامل ،تهديد زير ساخت ،دارايی ،بیمارستان ،شهر قم.
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بیان مسأله:
از نظر جامعه شناسان ،جنگ به عنوان يکی از عناصر پايدار تاريخ بشري ،پديده و واقعیتی اجتماعی قلمداد شده است
(پدافند غیرعامل .)1 :1384 ،با بررسی تاريخ جنگهاي اخیر در جهان ،تاريخ  8سال دفاع مقدس و حمالت رژيم صهیونیستی
در جنگ  33روزه لبنان نشان دهنده تهاجم گسترده دشمنان به مراكز بهداشتی درمانی براي ناتوان سازي و ايجاد بحران
گسترده است (پیري .)35 :1395،اهمیت ساختمانهاي عمومی به عنوان اماكنی با مالکیت عمومی و برخوردار از كاربران
عمومی و مشخص خدمت رسانی در مقیاس شهري دو چندان میشود ،چرا كه از يک طرف براساس تحقیقات و شواهد
موجود میزان تخريب و آسیب آنها در مقايسه با ديگر كاربريها كمتر بوده كه میتوان از آنها به عنوان اماكنی با پتاسیل و
شرايط مناسب در زمان بحران جهت اسکان و سازماندهی جنگ زدگان و مصیبت ديدگان استفاده نمود ،از طرف ديگر در
صورت بروز حادثهاي و يا انهدام اين گونه ساختمان ها به دست دشمن ،به دلیل تعداد باالي استفاده كنندگان از آنها میتواند
فاجعه بسیاري به بار آورد (حسینی امینی و ديگران .)7 :1389 ،در میان ساختمانهاي عمومی بدون شک كاربريهاي درمانی
به خصوص بیمارستان ها و مراكز درمانی از اهمیت دو چندانی برخوردار هستند و میتوان آنها را جزء مراكز حساس و مهم
(البته بسته به كیفیت خدمت رسانی و شعاع عملکردي) به شمار آورد كه تداوم و فعالیت اين كاربري ها میتواند نقش بسیار
مهم در كاهش تلفات جانی شهروندان بر عهده داشته باشد (حسینی امینی و ديگران .)215 :1393 ،پدافند غیرعامل به عنوان
يکی از عوامل تأثیرگذار در بسیاري از طرحها و پروژههاي عمرانی مطرح گرديده است ( )2005:41 Spilerman,كه شامل تمامی
طرح ريزيها و اقداماتی است كه موجب كاهش آسیب پذيري ،افزايش پايداري ملی ،تداوم فعالیتهاي دستگاههاي نظمده در
مقابل تهديدات گرديده كه مستلزم بکارگیري سالح نیست .هدف از دفاع غیرعامل ،استمرار فعالیتهاي زيربنائی ،تأمین
نیازهاي حیاتی ،خدمت رسانی عمومی و تسهیل اداره كشور در شرايط بحران تجاوز خارجی و حفظ بنیه دفاعی علیرغم
حمالت خصمانه و مخرب دشمن از طريق اجراي طرح هاي پدافند غیرعامل و كاستن آسیب پذيري مستحدثات و تجهیزات
حیاتی و حساس كشور میباشد (موحدي نیا .)94 :1390،به دلیل حساسیت باالي بیمارستانها و به طور كلی مراكز درمانی،
اين مکان از نظر پدافندي داراي اهمیت بسیار بااليی میباشند .از اين رو مسأله اصلی چگونگی كاهش آسیب پذيري
زيرساخت هاي بیمارستانی از منظر پدافند غیرعامل است.
با توجه به اهمیت شهرها ،دشمن بدنبال آسیب رسانی به شهرها و زيرساختهاي آن به منظور تضعیف آستانه مقاومت
مردم میباشد (هاشمی فشاركی و ديگران .)38 :1394 ،يکی از مهمترين اهداف دشمن در جنگ ها ،حمله به بیمارستان ها
میباشد .از طرفی لزوم استمرار فعالیت مراكز بیمارستانی در زمان بحران و جنگ ضرورت اين امر را دوچندان نموده است.
اغلب كشورها براي ايمن سازي زير ساخت هاي ملی علیه تهديدات سالح هاي كشتار جمعی برنامه گسترده پدافند غیرعامل
دارند .شرايط خاص كشور ايران در منطقه و تهديدات بکارگیري آشکار و مخفیانه از اين سالح ها علیه كشور ،ضرورت
برنامه ريزي مناسب براي دفاع از منابع ،تأسیسات و تجهیزات كشور را در زمان صلح براي بهره برداري در زمان بحران الزم
داشته است (پیري .)35 :1395،ساختمان هاي عمومی به ويژه ساختمانهاي خدماتی -درمانی كه به هنگام اعمال تهديد از
سوي دشمن و وقوع بحران نقش اساسی را در برقراري امنیت و آرامش روحی و روانی عموم مردم علی الخصوص مصدومین
حوادث ،ايفا می كند .از اينرو اهمیت بررسی زيرساخت هاي بیمارستان ها جهت كاهش آسیب پذيري آن ها در برابر
تهديدات محتمل بر كسی پوشیده نیست ،لذا شناسايی دارايی ها و تهديدات و مقاوم سازي بیمارستان ها امري ضروري است.
هدف اصلی از انجام پژوهش ارزيابی و طبقه بندي زيرساخت هاي بیمارستانی از منظر پدافند غیرعامل میباشد كه به دنبال آن
محافظت از سرمايههاي فیزيکی و به ويژه انسانی كشور رقم خواهد خورد .باتوجه به اهداف سؤاالت ذيل مطرح میگردد:
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سطح تهديدات زيرساخت هاي بیمارستان شهید بهشتی در شهر قم از منظر پدافند غیرعامل كدام است؟
در اولويتبندي زيرساخت هاي بیمارستان شهید بهشتی بیشترين و كمترين میزان تهديد مربوط به كدام بخشها می-
باشد؟

مبانی نظری پژوهش:
پدافند غیرعامل در معماری :رعايت مالحظات پدافند غیرعامل در طراحی معماري( ،كه ايمنی مجمومه هاي زيستی،
ساختمان ها و تاسیسات را باال می برد) ،الزامی است .اثرات موج انفجار (به ويژه ناشی از بمباران) ،نه تنها بايد در برنامهريزي
كالن و طراحی مجموعههاي زيستی ،ساختمانها و تأسیسات منظور گردد ،بلکه در انتخاب مصالح و طراحی و اجراي
جزئیات مهندسی نیز ،به صورت همه جانبه و متعادل بررسی شده و مورد نظر ،قرار گیرد .براي ارائه طرح مايه (مفهوم ذهنی)،
طراح بايد قادر به نظريه پردازي تهاجم احتمالی دشمن بوده و راهکارهايی براي آن در نظر گرفته شود(مقررات ملی ساختمان،
 .)17 :1395اگر پدافند عامل در برگیرنده تمامی طرح ريزيها و اقدامات پدافندي است كه مستلزم بکارگیري سالح و
تجهیزات جنگی میباشد (بهتاش و ديگران ،)17 :1390 ،پدافند غیرعامل به مجموعه اقدام هايی اطالق میشود كه نیازمند به
كارگیري جنگ افزار نبوده و با اجراي آن میتوان از وارد شدن خسارتهاي مالی به تجهیزات و تأسیسات حیاتی و حساس
نظامی و غیرنظامی و تلفات انسانی جلوگیري نموده و يا میزان اين خسارتها و تلفات را به حداقل ممکن كاهش داد (موحدي
نیا .)205 :1385 ،آشنايی از اصول حاكم بر رويکرد پدافند غیرعامل میتواند كمک شايانی به افزايش كارايی و تداوم خدمت
رسانی امکانات و تأسیسات و كاربري هاي خدماتی در زمان بحران بنمايد (اسکندري .)34 :1389 ،براي انجام اقدامات مؤثر
در كاهش آسیب پذيري و ريسک زيرساخت هاي حیاتی ،شناسايی و ارزيابی تهديدات از اركان اساسی پدافند غیرعامل است
(ابوذر صالح نسب و ديگران )100 :1397 ،تلفیق طراحی پدافند غیرعامل ،براي مقابله با خطرات طبیعی مانند زلزله عالوه بر
تهديدات انسان ساز ،در زمان صلح و جنگ ،باعث (پايداري) طرح دفاعی می گردد(كاملی و ديگران .)49 :1396 ،و همینطور
طراحی و انتخاب مکان بیمارستان هاي جديد ،بايد با توجه به اصول و معیار هاي پدافند شهري طراحی شود

( Mousavian,

.)2006: 11

تهدید :تهديد در لغت به معنی ترسانیدن و بیم دادن است (شعبانی( )59 :1394 ،قلیزاده و همکاران .)28 :1396 ،تهديد
عبارت است از توانايی ها ،نیات و اقدامات دشمنان بالفعل و بالقوه براي ممانعت از دستیابی موفقیت آمیز خودي به عالئق و
مقاصد امنیت ملی يا مداخله به نحوي كه نیل به اين عالئق و مقاصد به خطر بیافتد .تهديد يک خطر بالقوه است كه هنوز
محقق نشده و صرفا در حد يک ايده میباشد ،به عبارتی تهديد مفهومی به كلی انتزاعی است بطوري كه تعیین زمان و
چگونگی مورد تهديد واقع شدن به سادگی امکان پذير نمی باشد (اسکندري( )98 :1389 ،فیضی و همکاران .)59 :1395 ،به
عبارت ديگر تهديد ،شرايطی است كه در آن ارزش هاي بنیادين ،منافع حیاتی و سرزمین يک ملت به مخاطره می افتد .تهديد
قبل از انجام كاري از طرف مقابل صورت می پذيرد .زمانی كه از طرف مقابل حمله هايی صورت پذيرد تهاجم نامیده میشود.
به عبارتی تهديد يک تهاجم بالقوه می باشد .تهديد میتواند بر علیه يک شخص ،يک ارگان ،يک سازمان ،يک منطقه و يا يک
كشور انجام گیرد.
سطوح تهدیدات :تهديد و تهاجم ارتباط بسیار نزديکی با هم دارند هر تهديدي در حقیقت برابر است با يک تهاجم بالقوه و
به عبارت ديگر تهاجم يعنی از بالقوه به بالفعل درآمدن تهديد كه در سه سطح ذيل قابل تعريف است:
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سطح تاکتیکی :در اين سطح نیروهاي متخاصم از طريق انتخاب و كنترل ماهرانه فضاي نبرد (انتخاب زيرساختها(
و بکارگیري روشهاي عملیاتی مناسب علیه تأسیسات و تجهیزات و سامانه هاي آنها وارد عمل میشوند.



سطح عملیاتی :در اين سطح فعالیتهاي نیروهاي عمل كننده در جهت تحقق اهداف امنیت ملی كشور و علیه
اهداف امنیت ملی كشور مقابل میباشد.



سطح استراتژیك :سطح تبديل اهداف سیاسی جنگ به ساير اهداف از جمله اقتصادي ،وصنعتی ،اجتماعی و نظامی
و كاربرد تمام ظرفیت ها و قابلیت هاي هجومی و نظامی براي دستیابی به پیروزي قطعی است.

دسته بندی تهدیدات :از منظرهاي مختلف تهديدات قابل دسته بندي است كه به برخی از آن در ذيل اشاره میگردد؛
-

دسته بندی تهدیدات با توجه به منشأ پدید آورنده :در اين تقسیم بندي كلی عوامل به وجود آورنده تهديد را میتوان
به دو دسته طبیعی و انسان ساخت (غیرطبیعی) تقسیم نمود (عبدالخانی .)201 :1386 ،عوامل طبیعی آن دسته از پديده-
هايی بوده كه حاصل يک سري فعل و انفعاالت موجود در طبیعت می باشند و انسان در پیدايش آنها نقشی ندارد هر
چند ممکن است در تشديد اثرات آن نقش داشته باشد .عوامل انسان ساخت يا غیر طبیعی نیز به انسان يا گروهی از
انسانها اطالق میشود كه در پیدايش تهديد و در تشديد اثرات آن داراي نقش مستقیم هستند .تهديدات انسان ساخت
نیز خود به دو دسته تهديدات عمدي و غیرعمدي قابل تقسیم است ،هر دو دسته اين عوامل منشأ پیدايش تهديداتی
هستند كه اين تهديدات نیز خود میتوانند موجب شکل گیري حوادثی شوند كه باعث عدم عملکرد صحیح و مورد انتظار
يک دارايی گردد .منظور از عدم عملکرد صحیح و مورد انتظار ،مواردي همچون نابودي كل يا بخشی از دارايی ،ايجاد
اختالل و خرابی در كل اجزاء يا بخشی از دارايی يا تغییر در ماهیت و كیفیت خروجی دارايی میباشد.

 مخاطرات انسان ساخت غیرعمدی :اين دسته از مخاطرات ،به عنوان تهديدات اتفاقی مطرح هستند .كه با برقراريايمنی سیستم ها میتوان آنها را كنترل نمود ،اين دسته شامل تهديدات پدافند غیرعامل نمی باشند ،اگرچه میتواند نقش
آنها به صورت هم افزايی خطر مطرح باشد و می بايستی تحت كنترل در آيند .اين شامل (نشت و انتشار مواد خطرناك
)شیمیايی ،راديولوژيکی ،بیولوژيکی( ،انفجار و يا آتش سوزي ،تصادفات حمل و نقلی ،فروريختن ساختمان ها ،كمبود
منابع سوخت يا نیرو ،آلودگی آب و هوا ،مسائل مالی و قطع سامانه هاي ارتباطی باشد (پیري و ديگران.)1395،
 مخاطرات انسان ساخت عمدی :اين دسته از مخاطرات ،خود قابل تقسیم بندي به اجزاي كوچکتر و بشرح (تروريستی(شیمیايی ،راديولوژيکی ،بیولوژيکی ،فیزيکی) ،خرابکاري ،اغتشاشات شامل؛ آشوب عمومی ،نا آرامی و ،...شورش،
اعتصابات ،اطالعات كذب و سايبري) هستند( .قبلی ،ص .)136
-

دسته بندی تهدیدات بر حسب مبنای اثر :در بحث انواع تهديدات ،شاخصه هاي مربوط به تقسیم بندي ،تهديدات با
توجه به واژگان مورد استفاده عبارتند از تخريب (ابنیه و تجهیزات( ،آتش سوزي ،كشتار و انفجار ،كه با توجه به ابعادي
نظیر امنیتی يا نظامی بودن قابل تفکیک بوده و تعیین كننده نوع تهديد می باشند .در سطح كالن تهديدات بر حسب
مبناي اثر به  5دسته اصلی سخت ،نیمه سخت ،نرم ،ويژه و تلفیقی ،تقسیم میشوند.

تهدیدات سخت :اين تهديد در واقع همان احتمال منازعه سخت نظامی است.
تهدیدات نیمه سخت :به تهديداتی اطالق میشود كه هدف از آن كشتار و تخريب نبوده هر چند احتمال وقوع آن نیز هست،
در اين نوع تهديد علی رغم وجود انفجار ،آنچه كه بیش از همه خود را نمايان می كند آسیب رساندن به سیستم ها و از
كاراندازي تجهیزات ،می باشد.
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تهدیدات نرم :به تهديداتی اطالق میشود كه مطلقا در آن شاخصه هاي فوق بروز و ظهور ندارد و بیشتر در حوزه نرم افزاري
سیستم ها و آسیب هاي روحی روانی افراد مفهوم دارد.
تهدیدات ویژه :به تهديدات نامتعارف شیمیايی ،بیولوژيک و هسته اي اطالق میشود ،اين تهديدات اگر چه به لحاظ شکلی به
تهديدات سخت نزديکترند ،اما از آن جهت كه هدف اولی آنها كشتار و يا ناتوانسازي وسیع انسان هاست و به لحاظ قوانین
بین المللی ممنوعیت كاربرد دارند ،در يک دسته جداگانه ذكر شده اند.
تهدیدات تلفیقی :به تركیبی از دو يا چند نوع از تهديدات فوق گفته می شود.
 مدل کلی تهدیدات :دشمن پس از شناخت زير ساخت و عوامل مؤثر بر استمرار خدمات زير ساخت ،با توجه به قابلیتو توانايیهاي خود و قابلیت و توانايی دفاعی كشور هدف در دفاع از زيرساخت هاي خود ،با انتخاب يکی از دو هدف زير:
حذف دارايی (نابودي كامل مراكز حیاتی زيرساختی)
حذف كاركرد (توقف تولید يا استمرار خدمات مركز)
نوع ،شیوه و ابزار تهديد را مشخص میكند .در شکل زير مدل كلی تهديدات ارائه شده است.

شکل  -1مدل کلی تهدیدات -ماخذ :شركت ايتان

ارزیابی تهدیدات و تعیین تهدید مبنا:
پس از شناخت تهديدات بايد احتمال اجرايی شدن هر كدام از آن ها توسط دشمن علیه دارايیهاي جذاب و حیاتی
ارزيابی گردد .تهديداتی داراي احتمال وقوع بیشتري دارند كه باالترين عمق خسارت با كمترين میزان هزينه و زمان ايجاد
نمايد و مردم را باچالش هاي اساسی درگیر نمايد .از اينرو ابتدا سناريوهاي كالن تهديدات متناطر بر زيرساخت شناسايی شده
و سپس نسبت به ارائه مدل كالن تهديدات محدوده طرح ارائه میگردد .چنانچه دشمن بخواهد براي يک سیستم خاص برنامه
تهاجمی طرح ريزي نمايد ،با توجه به ساختار آن از تهديدات خاصی بهره خواهد گرفت كه با ذات آن سیستم تطبیق مناسبی
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داشته باشد به عبارت ديگر تهديد بايد با شرايط زيرساخت منطبق باشد براي زيرساخت مورد نظر متناسب با هر يک از
سناريوهاي كالن انواع تهديدات فوق به شرح زير متصور است( .جدول شماره .)1
جدول  -1انواع تهدیدات زیرساخت
سناريوهاي
راهبردي
محدود

هدف از حمله

انواع تهديد

اخالل در

نرم

كاركرد

روش هاي تهديد

ابزار تهديد

شايعه بمب گذاري

نیروي انسانی،رساله،مطبوعات

عملیات روانی بر روي متخصصین

نیروهاي انسانی ،تهديد يا تطمیع و...

عملیات سايبري

نفوذ،حک،سرقت،دستگاري،از كار انداختن و....

هوايی
نظامی

سخت

امنیتی
نظامی

نیمه
نیمه گسترده

حذف كاركرد

سخت

امنیتی

نرم

انواع موشک،هواپیماي بدون سرنشین
بمباران هوايی

زمینی

موشک هاي زمین پايه

دريايی

موشک هاي درياپايه

بمب گذاري

مواد منفجره

بمباران و موشک باران با كالهک

سالح هاي الکترومغناطیسی كوچک

خاص

سالح هاي گرافیتی كوچک

تروريستی  -الکترومغناطیسی

سالح هاي الکترومغناطیسی كوچک

تروريستی -مغناطیسی

سالح هاي گرافیتی كوچک

شايعه بمب گذاري

نیروي انسانی ،رسانه،مطبوعات و...

عملیات روانی بر روي متخصصین

نیروهاي انسانی ،تهديد يا تطمیع و...

عملیات سايبري

نفوذ،حک،سرقت،دستگاري،از كار انداختن و....
عوامل بیولوژيک

امنیتی

ويژه

آلوده سازي با مواد NBC

عوامل شیمیايی
عوامل هسته اي

تلفیقی

تركیبی از روش هاي فوق
هوايی

نظامی

سخت

امنیتی
نظامی

نیمه
گسترده

حذف كاركرد و

سخت

امنیتی

دارايی
نرم

زمینی

تركیبی از ابزارهاي فوق
انواع موشک،هواپیماي بدون سرنشین
بمباران هوايی
موشک هاي زمین پايه

دريايی

موشک هاي درياپايه

بمب گذاري

مواد منفجره

بمباران و موشک باران با كالهک

سالح هاي الکترومغناطیسی كوچک

خاص

سالح هاي گرافیتی كوچک

تروريستی  -الکترومغناطیسی

سالح هاي الکترومغناطیسی كوچک

تروريستی -مغناطیسی

سالح هاي گرافیتی كوچک

شايعه بمب گذاري

نیروي انسانی ،رسانه،مطبوعات و...

عملیات روانی بر روي متخصصین

نیروهاي انسانی ،تهديد يا تطمیع و...

عملیات سايبري

نفوذ،حک،سرقت،دستگاري،از كار انداختن و....
عوامل بیولوژيک

ويژه

امنیتی

آلوده سازي با مواد NBC

عوامل شیمیايی
عوامل هسته اي

تلفیقی

تركیبی از روش هاي فوق
ماخذFema426,2003 :

تركیبی از ابزارهاي فوق
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دارایی :شناسی مهمترين اقدامی است كه پیش از تهديد شناسی بايد انجام پذيرد ،چرا كه تا درك مناسبی از آنچه در معرض
تهديد است حاصل نشود ،تهديدها نیز منطقی استخراج نمی گردد (جاللی فراهانی .)25 :1391 ،در تعريف دارايی آمده است:
يک منبع با ارزش كه نیازمند حفاظت است و می تواند ملموس باشد (مردم ،ساختمان ها ،امکانات ،تجهیزات ،فعالیت ها،
عملکردها و اطالعات) يا غیرملموس (مانند فرايندها يا سابقه و اعتبار يک شركت) ( .)Fema,2003,426در يک تقسیم بندي
كلی می توان دارايی ها را در چهار دسته ذيل قرار داد:
دارايی هاي فیزيکی يا كالبدي كه شامل سه زيرمجموعهي سرمايهها تأسیسات و سازه است-2 .دارايی نیروي انسانی كه
مهمترين و حیاتیترين دارايی يک مجموعه است-3 .دارايی تبادل اطالعات يا سايبر ،شامل مجموعهاي از شبکه ها (رايانه،
نرمافزار ،اينترنت ،ماهواره ها ،بانک هاي اطالعاتی ،كه در راستاي انتقال اطالعات و داده ها طراحی شده اند-4 .دارايیهاي
معنوي كه عبارت است از نمادهاي ماندگار ،عزت ملی و استقالل كه براي هر كشور ارزش تلقی می شود (جاللی و همکاران،
.)5 :1392
روش تحقیق:
روش تحقیق در پژوهش حاضر توصیفی تحلیلی بر پايه پیمايش است .به طوري كه پس از جمع آوري اطالعات
كتابخانهاي از متون ،تحقیقات حاضر و اينترنت ،اطالعات میدانی بواسطه فن مشاهده و مصاحبه با خبرگان و متخصصین امر
پدافندي به تعداد  30نفر صورت پذيرفت .محدوده مورد مطالعه شهر قم بوده و بیمارستان شهید بهشتی به عنوان نمونه
پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته است .اين بیمارستان به عنوان بزرگترين بیمارستان دولتی شهر قم داراي هفت طبقه میباشد
كه در ورودي شهر قم و مابین بلوار شهید بهشتی و خیابان چمران واقع شده است.
یافتههای پژوهش:
دارایی شناسی سناریوهای اصابت مستقیم و بمب گذاری :با توجه به تهديد مبنا طرح و پتانسیل هاي اعمال تهديد در
محدوده طرح ،سناريوهاي تهديد بیمارستان به شرح زير است.در سناريو حمله گسترده تمام مراكز حیاتی كشور مورد توجه
دشمن قرار میگیرد اين امر بر اساس منطق فايده -هزينه قابل اثبات می باشد بر اين اساس در صورت اصابت موشک،
ساختمان در معرض آسیب جدي می باشد با اين منطق ساختمان بیمارستان در اين سناريو در صورت وقوع تهديد بیشترين
پیامد میباشد.

شکل  .1موقعیت بیمارستان شهید بهشتی در شهر قم
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يکی از شايعترين عملیاتهاي تروريستی بمب گذاري با استفاده از خودرو بمب گذاري شده میباشد .سوابق حمالت
تروريستی در عراق ،افغانستان ،اندونزي ،پاكستان و ساير كشورها ،بیانگر استفاده متعدد از اين روش توسط تروريستها باشد.
اين روش بدلیل احتمال موفقیت بسیار پركاربرد میباشد از اين رو با توجه به تهديد مبنا ،يکی از سناريوهاي مهم تهديد
بیمارستان ،بمب گذاري با خودرو می باشد كه با توجه به موقعیت قرارگیري بیمارستان در سايت ،شیوه در حال حركت دور
از ذهن و عملیات حمله بصورت خودرو پارك محتمل تر می باشد ،كه به بسط آن میپردازيم.
خیابان چمران خیابان پر ترددي نیست ولی با توجه به اينکه درب ورود مراجعین به بیمارستان از اين محل است و در
ساعات مالقات ازدحام جمعیت داريم موجب میشود احتمال بمب گذاري با خودرو پارك شده در خیابان چمران افزايش
يابد .همچنین بمب گذاري در خیابان شهید بهشتی بدلیل دور بودن از ساختمان بیمارستان و پارك ممنوع بودن در ورودي
اصلی بیمارستان پتانسیل كمی براي تهديد دارد.
طبقهبندی زیرساخت بر اساس تهدیدات مبنا:
پس از تعیین تهديد مبنا ،به طبقه بندي زيرساخت پرداخته می شود به طوري كه روش انجام بر اين متدولوژي استوار است
كه دارايی هاي مهم بیمارستان شناسايی شده و بر اين اساس با توجه به تهديد مبنا متناطر با هر دارايی ،امتیاز هر طبقه بر
اساس تهديد يا تهديدات مربوطه استخراج و در نهايت طبقه بندي زيرساخت بر اساس تهديدات مبنا ارائه میگردد.


ماتریس تهدید -دارایی :اين ماتريس با توجه به شناسايی دارايیهاي با اهمیت زيرساخت و محل استقرار هريک از آنها
در طبقات ساختمان و تعیین تهديد مبنا ،با استفاده از روش تهديد دارايی نسبت به طبقه بندي زيرساخت بر اساس تهديد
مبنا اقدام میشود .در روش تهديد دارايی پس از تعیین تهديدات مبنا و شناسايی دارايی هاي با اهمیت ،دو مؤلفه مذكور را
در ماتريس تهديد دارايی قرار داده و ارزش اعمال هر يک از تهديدات بر روي دارايی هاي اولويت دار تعیین میگردد.
خروجی اين ماتريس اولويت بندي دارايی ها از منظر در معرض خطر بودن میباشد .به طوري كه مشخص میكند كدامیک
از طبقات به لحاظ برخورداري از دارايی با اهمیت تر بوده و نیاز به حفاظت بیشتري دارد( .جدول شماره .)2
جدول  -2ماتریس تهدید-دارایی
تهديد
طبقه

دارايی

بمب
گذاري

موتورخانه

پزشکی
هسته اي

تهديد

تهديد

بیولوژيک

خرابکاري

تهديد
الکترومغناط
يسی

تهديد

جمع

امتیاز هر

جاسوسی

امتیازات

طبقه

100

25

زيرزمین

700

اتاق برق

25

منبع آب

100

استريل
مركزي

25
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هواساز

100

انبار

150

غذاخوري
آشپزخانه
تاسیسات
بخش فیزيو
تراپی
اداري
فضاي
عمومی

75

50

25

75

100

همکف

اورژانس

125

درمانگاه

100

بخش
راديولوژي

425

25

بخش ccu

25

بخش عمل

25

اول

جراحی

100

دوم
سوم

بخش icu

25

بستري

25

تاسیسات

50

 icuمركزي

25

اتاق برق

75

اتاق برق

75

150

100

182

ارزیابی و طبقه بندی زیرساختماهی بیمارستانی در مراکز شهری با تأکید ....

بخش

25

بستري

75

اتاق برق

چهارم

100

بخش

25

بستري

75

اتاق برق

پنجم

100

بخش

25

بستري

75

اتاق برق

ششم

100
بخش

25

بستري

بستري

25

اتاق برق

75

پست ccu

25

هفتم

بخش ccu

25

150

ماخذ :يافتههاي پژوهش.1396 ،

جدول  -3راهنمای ارزشدهی داراییها بر اساس تهدیدات مبنا
نماد
ارزش

هیچ

كم

متوسط

زياد

كامل

امتیاز

0

25

50

75

100

ماخذ :يافتههاي پژوهش.1396 ،

طبقهبندی زیرساخت:
با توجه به ارزشگذاري دارايیهاي ساختمان بیمارستان شهید بهشتی قم متناطر با تهديدات مبنا هر دارايی ،در اين
قسمت بر اساس جمع امتیازات هر طبقه ،میتوان نسبت به اولويت بندي طبقات ساختمان اقدام نمود ،با اين منطق هر طبقه كه
داراي بیشترين امتیاز می باشد به اين معنا است كه از دارايی در معرض خطر بیشتري برخوردار بوده و بالطبع نیازمند حفاظت
بیشتري نسبت به ساير بخشها میباشد .با توجه به جدول  4طبقه زيرزمین بیشترين امتیاز را دارا میباشد.
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جدول  -4طبقهبندی زیرساختهای بیمارستان
الويت

طبقه

امتیاز طبقه

1

زيرزمین

700

2

همکف

425

3

دوم

150

4

هفتم

150

5

اول

100

6

سوم

100

7

چهارم

100

8

پنجم

100

9

ششم

100

ماخذ :يافتههاي پژوهش.1396 ،

نتیجهگیری و ارائه پیشنهادها:
نتايج تحقیق حاكی از آن دارد كه بعد از حمله بوسیله موشک كه بیشترين آسیب جدي را به بیمارستان وارد میكند ،شايع
ترين حمالت تروريستی ،بمب گذاري با استفاده خودرو است .با توجه به شناسايی دارايیهاي با اهمیت زيرساخت ها و محل
استقرار هريک از آنها در طبقات ساختمان و تعیین تهديد مبنا هر دارايی و الويتبندي طبقات ساختمان به اين نتايج تحقیق
نشان میدهد كه طبقه زيرزمین كه شامل فضاهاي انبار ،موتورخانه ،منبع آب ،هواساز و غذا خوري و ...با امتیاز  700در
معرض خطر بیشتري بوده و نیاز به حفاظت بیشتري دارد .پس از آن طبقه همکف بیمارستان شهید بهشتی كه داراي فضاهاي
اورژانس ،اداري ،راديولوژي و درمانگاه میباشد با كسب امتیاز  450رتبه دوم را از نظر میزان تهديدات كسب نموده و بعداز
آن طبقات دوم و هفتم كه فضاهاي  CCU،ICUو اتاق برق در آن قرار دارد با امتیاز  150و ساير طبقات اول ،سوم ،چهارم،
پنجم و ششم كه بخش هاي بستري در آن قرار دارد با امتیاز  100كمترين میزان تهديد را از آن خود نموده است .با توجه به
نتايج بدست آمده پیشنهادهاي زير به جهت كاهش آسیب پذيري ارائه میگردد:

-

مکان يابی بیمارستان هاي جديد در نقاط مختلف شهر با توجه به اصول و معیارهاي پدافند غیرعامل و اجتناب از
تمركز آنها در مراكز شهري و به خصوص نواحی شهري پر ترافیک و پر تردد.

-

پرهیز از تمركز بخش هاي مختلف و حیاتی بیمارستان ها و مراكز درمانی در مجاورت هم و يا در يک ساختمان
خاص و رعايت اصل تفرق و پراكندگی در مکان يابی و طراحی بخش هاي حساس و حیاتی مراكز درمانی.

-

مکان يابی مراكز درمانی جديد با توجه به شريان هاي اصلی شهر و مسیرهاي شبکه مترو به گونه اي كه دسترسی به
مراكز درمانی در حداقل زمان ممکن و با كمترين ترافیک همراه باشد.

-

مکان يابی فضاي امن ،نبايد در مسیر مستقیم موج انفجار قرار گیرد و تا حدامکان ،در بین ساير فضاها و محدوده
مركزي ساختمان پیش بینی شود و بین آن تا جداره خارجی ،حداقل يک ديوار باشد .راهرو هاي داخلی ،اتاق ها،
انبارها ،زيرزمین و ساير فضاهاي مشابه عملکرد فشاي امن را می توانند داشته باشند.

-

مکان فضاي امن بیمارستان ها بايد به گونهاي باشد كه دسترسی آن به راه خروج ،به راحتی و در امنیت حاصل شود.
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