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*********
چكیده 

پدافند غیرعامل از جمله موضوعاتی است که در سال های اخیر در طرح ها و برنامه های شهری مورد توجه قرار گرفته است.
در حال حاضر در طرح های جامع شهری این موضوع شامل ضوابط مشخصی در مورد مكان یابی کاربری ها و مقاوم سازی بناها 
می باشد که می تواند برای هر شهری مورد استفاده قرار گیرد. شهر کرمانشاه نیز با توجه به موقعیت خود همواره ممكن است 
با مخاطرات طبیعی و مخاطرات انسانی از جمله جنگ مواجه شود. هدف از پژوهش حاضر تحلیل مكانی کاربری های شهر 
کرمانشاه با دیدگاه پدافند غیرعامل است. روش پژوهش نیز توصیفی – تحلیلی است. جهت تحلیل داده های پژوهش در محیط 
سیستم اطالعات جغرافیایی4 از توابع همپوشانی فازی5 و  عملگر گاما با ده الیه اطالعاتی استفاده شده است. نتایج حاکی از 
آن است که از بین مناطق 8 گانه شهر کرمانشاه مناطق 4 ، 5 و 7 که از مناطق حاشیه های شهر محسوب می شوند. بافت جدید 
بیشتری دارند. همچنین به دالیلی همچون دسترسی به فضاهای باز، مطلوبیت در دسترسی ها، عدم فشردگی کاربری ها از لحاظ 
پدافندی وضعیت بهتری را نسبت به دیگر مناطق دارند؛ ولی مناطق 1و 6 با توجه به قرارگیری در مرکز شهر و مناطق فشرده 
نسبت به 6 منطقه دیگر از عدم مطلوبیت بیشتری برخوردارند. نتیجه کلی پژوهش نشان می دهد با توجه به این که در بین مناطق 
8 گانه شهر کرمانشاه  حدود 5 منطقه آن از شرایط نامطلوبی به لحاظ پدافند غیر عامل برخوردارند، لذا شهر کرمانشاه به لحاظ 
ساختار و بافت شهری نسبت به پدافند غیرعامل در شرایط نامناسب و بحرانی قرار دارد که این امر لزوم توجه برنامه ریزان 

شهری را مشخص می نماید. 
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1- مقدمه
انسان ها از آغاز آفرینش تاکنون همواره با انواع آسیب 
از  و  بوده اند  گریبان  به  انسانی دست  و  طبیعی  بالیای  ها، 
این رو، آسیب های جانی و مالی فراوانی به آن ها وارد شده 
است. هیچ جای این کره خاکی و هیچ شهری را نمی توان 
یافت که از بحران ها و حوادث گوناگون در امان بوده باشد 
پیوسته  مختلف  جوامع  دلیل  به همین   .)1  :1385 نژاد،  )داعی 

به دنبال کشف و ابداع راه حل هایی بوده و هستند تا بتوانند 
آسیب های ناشی از حوادث مترقبه را به گونه ای کنترل نموده 
و یا به حداقل رسانند )اخباری و احمدی مقدم 1393 : 37(. یکی 
از تدابیر کاهش این آسیب ها روی آوردن به برنامه ریزی های 
همچون پدافند غیرعامل و استفاده از رویکردهای مدیریتی 

در مقابله با مخاطرات طبیعی و انسانی است.
انسان ها با آغاز شهرنشینی در صور مختلف از برنامه ریزی 
برای طراحی و ساخت شهرها استفاده می کردند، اما در چند 
منسجم تر  به شکل  شهری  مشکالت  با  مقابله  اخیر  دهه ی 
و با عنوان پدافند غیر عامل مورد استفاده قرار گرفته است. 

مشکالتی  و  مسائل  مهم ترین  از  یکی  حاضر  حال  در 
کاربری های  می نماید، حضور  تهدید  را  کرمانشاه  شهر  که 
حساس و حیاتی در بافت مرکزی )ارگانیک( شهر به ویژه 
وجود  با  متأسفانه  که  هست؛  تأسیسات  و  سنگین  صنایع 
منع قانونی ضوابط و مقررات سازمان مسکن و شهرسازی، 
شناسائی  است  بدیهی  هستیم.  فعالیتشان  ادامه  شاهد  هنوز 
الزامات همجواری این عناصر در داخل شهر کرمانشاه میزان 
با  لذا  تهدیدات کاهش می دهد؛  را در هنگام  آسیب پذیری 
با روند توسعه  توجه به موارد مشروحه ضروری می نماید 
تدریجی شهر کرمانشاه، نقیصه خأل پوشش دفاعی رفع گردد 
و فرآیندهای کوچک سازی، پراکندگی و تمرکززدایی مراکز 
می باشد،  غیرعامل  دفاع  اصول  مبانی  جمله  از  که  مربوطه 
شهر  حیاتی  و  استراتژیک  نقاط  آسیب پذیری  کاهش  در 
کرمانشاه به عنوان یک اصل در برنامه ریزی های آینده برای 

شهر رعایت گردند. 
  کارشناسان و متخصصان مدیریت بحران سعی می نمایند 

تا با توجه به اصولی در زمینه کاربری های شهری از جمله 
اقتصادی،  ارزش  ها،  کاربری  و سیاسی  اهمیت جغرافیایی 
نظامی و سیاسی مکان ها، روش ها و راهکارهایی را برای 
به هنگام وقوع بحران در  کاهش آسیب پذیری و خسارت 
این محیط ها به کار گیرند. اصول دفاع غیر عامل مجموعه 
اقدامات بنیادی و زیر بنایی است که در صورت بکارگیری 
تقلیل خسارت  قبیل  از  عامل  غیر  دفاع  اهداف  به  می توان 
شناسایی  سامانه های  توانایی  و  قابلیت  کاهش  و صدمات، 
اهداف، هدف یابی تسهیالت آفندی دشمن و تحمیل هزینه 
بیشتر به وی نائل گردید )شكیبا منش و فشارکی، 1390: 29(. در 
این پژوهش سعی بر آن است که از لحاظ مکانی- فضایی 
به بررسی کاربری های مهم و حیاتی شهر پرداخته شود. شهر 
کرمانشاه با توجه به موقعیت خاص خود در کشور و منطقه 
دارای اهمیت بسزایی است. حتی در جنگ تحمیلی بین ایران 
و عراق این شهر تا روز های پایانی جنگ در آماج حمالت 
دشمن قرار داشت. بنابراین پرداختن به بحث پدافند غیرعامل 
در این شهر مرزی ایران حائز اهمیت دو چندانی است.به دلیل 
اینکه شهر کرمانشاه دارای شرایط و موقعیت ویژه ای است 
همچون تراکم جمعیتی باال و مهاجرت پذیری باال و .... و 
همچنین عدم توجه به پدافند غیر عامل در طرح های توسعه 
این شهر که نیازمند توجه ویژه ای از حیث پدافند غیرعامل می 
باشد، لذا جهت کاهش خسارت ها و افزایش امنیت جانی و 
مالی، بکارگیری پدافند غیرعامل در کنار پدافندعامل در شهر 

کرمانشاه ضروری می باشد.
با  پدافند غیر عامل و تأثیر آن بر جنبه هاي  در ارتباط 
توسط  زیادی  پژوهش های  توسعه،  و  زندگي  مختلف 
پژوهشگران داخلی و خارجی صورت گرفته از جمله آن ها 

می توان به پژوهش های ذیل اشاره نمود. 
شاهرخت و تقوایی )1390(، امانپور و همکاران)1395(، 
فاویرو همکاران1) 2012( و رضویان و همکاران )1397( 
پدافند  بر  تأکید  با  شهری  پذیری  آسیب  ارزیابی  به  که 

1 - Favio et al 
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تبریزي  و  کاظمی   ،)1392( همکاران  و  عامل؛مدیری  غیر 
غیر  پدافند  ساز  امنیت  شاخص های  ارزیابی  به   ،)1394(
عامل در آمایش سرزمین و محمدی ده چشمه و حیدری نیا 
مکانی  ارزیابی  به   )1397( همکاران  و  امانپور   ،)1394(
و  غیرعامل   پدافند  دیدگاه  از  ویژه  کاربری های  همجواری 
همچنین نوروزی و عبداله زاده فرد )1396( و اسمیت جونیور  
 )2012( بررسی پدافند غیر عامل در مدیریت بحران شهری 

پرداخته اند.

2-  مفاهیم و مبانی نظری پژوهش
مجموعه اقدامات، فعالیت ها و روش هایي که به منظور 
کاهش مخاطرات، خسارت ها، پایدارسازي و ایمن سازي 
محیطي و مدیریتي به اجرا گذاشته مي شود و شامل سوانح 
طبیعي و غیر طبیعي و دفاع غیر نظامي است، مفهوم پدافند 
غیرعامل را تشکیل مي دهد )حاتمی نژاد و عظیم زاده ایرانی، 1394: 
96(. اقدامات پیش بیني شده خاص در مرکز براي مواجهه 

با شرایط بحراني شامل شرح وظایف و فعالیت ها در زمان 
سرزمین،  آمایش  جمله:مکان یابي،  از  بعد،  و  حین  قبل، 
اعالم خبر ، قابلیت بقاءاستحکامات،دسترسي ها، آموزش و 

فرهنگ سازي می باشد  )حاتمی نژاد، 1394: 97-97(. 
مهمترین الزامات و اصول پدافند غیرعامل در ارتباط با 

برنامه ریزی شهری :
مطالعاتی  پایه های  مهم ترین  و  اولین  از  که  مكان یابی1 :   -1
در مبحث پدافند غیرعامل است و قبل از هر گونه مطالعات 
استتار،  نمایی،  ساخت و ساز و مقاوم سازی، آرایش و جا 
اختفا، فریب و ... در برابر تهدیدات احتمالی به آن پرداخته 
می شود )حسینی جناب و همكاران، 1387: 13(. یکی از اقدامات 
مناسب  محل  انتخاب  غیرعامل،  پدافند  عمدۀ  و  اساسی 
به حدی است که مکانیابی صحیح و  آن  اهمیت  می باشد. 
تأثیر  تحت  را  غیرعامل  پدافند  اقدامات  سایر  غیرصحیح، 
جدی قرار می دهد. سه موضوع عمده که باید در مکانیابی 

توجه خاص به آن مبذول گردد به شرح ذیل می باشد:

1- . site selection 

1- امکان انجام مأموریت در مکان مورد نظر وجود داشته باشد.
2- پراکندگی

3- شکل عوارض و محیط )اسماعیلی شاهرخت، 1389: 60(. از 
الزامات  با  متناسب  که  برنامه ریزی شهری  مؤلفه های  دیگر 
موجب  پارامترها  این  به  توجه  و  می باشد  غیرعامل  پدافند 
پارامتر  دو  می توان  می گردد،  کاربری ها  بهینه  مکان گزینی 

بافت شهر و فرم شهر را نام برد )احمدی، 1376: 65(. 
به  استحکامات  غیرعامل  پدافند  بحث  در  استحكامات:   -2
سازه های موقتی اطالق می شود که با توجه به شرایط و امکانات 
در  و حساس  حیاتی  نقاط  آسیب پذیری  و  اهمیت  میزان  و 
محل های مناسب و اطراف تأسیسات ایجاد می گردند )سرداری 

و پوالدی، 1388: 2(.

3- تمرکززدایی و پراکندگی2 : گسترش، باز و پخش نمودن 
و تمرکز زدایی تجهیزات، تأسیسات یا فعالیت های خودی به 
 منظور تقلیل آسیب پذیری آنها در مقابل بحران های محیطی 
تشکیل  را  واحدی  هدف  آنها  از  مجموعه ای  به  طوری که 
یکي  حساس  و  حیاتي  مراکز  در  پراکندگي  ایجاد  ندهند. 
از اصول مهم دفاع غیر عامل جهت تقلیل خسارات آنها در 
اثر تهاجمات هوائي و زمیني دشمن مي  باشد، در این اصل 
سیاسی  دفاعی،  امنیتی،  اقتصادی،  مالحظه های  رعایت  با 
و  حیاتی  مراکز  توسعه ای،  طرح های  در  باید  اجتماعی  و 
حساس کشور با فاصله های مناسب از یکدیگر و در نقاط 

مختلف ایجاد گردند )سیرتی،1387: 21(.
4- ایجاد سازه  های امن و مقاوم  سازی: طراحی و احداث تأسیسات 
حیاتی و حساس به گونه ای که به طورکلی در مقابل هرگونه حادثۀ 

طبیعی و انسان ساز مقاوم باشند )فرزام شاد، 1385: 127(.
5- دسترسی  ها و 6- شریان های حیاتی: شبکه های زیرساخت؛ 
زیرساخت ها تأسیسات فیزیکی و یا اماکن و بناهای معنوی 
تأثیر  آنها  در  کارایی  عدم  یا  و  اختالل  هرگونه  که  هستند 
بهداشت  اقتصادی،  ملی،  امنیت  روی  تضعیف کننده ای 
عمومی وغیره گذاشته و خسارات مالی و تلفات انسانی را 

برای کشور به وجود می آورد)سرداری و پوالدی، 1388: 2(. 

2- . Decentralization 
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 نظریه آسیب پذیری و پدافند غیرعامل 
کانون  در  اساسی  اختالالتی  شهرها  پذیری  آسیب 
را  سازمان  دیگر  کارایی  و  می آورد  وجود  به  سکونتگاهی 
در  مفهوم  این  بودن  فراگیر   . (Quarol,2005:8)کند می  مختل 
علوم  در  آسیب پذیری  نظریۀ  پیدایش  سبب  مختلف  ابعاد 
بنابراین لزوم دفاع   .( Alcantara, 2002: 112) مکانی شده است
پدید  شهری  مدیریت  در  را  الزام  این  شهرها  در  غیرعامل 
مقررات،  و  ضوابط  اجرای  با   ، شهرداری ها  که   می آورد 
کنترل و هدایت برنامه ریزی ها نگاه جامع دفاعی به شهرها 
در برابر تهدیدات، در پی کاهش آسیب پذیری و خسارت 
جانی و مالی در شهرها باشند )اخباری و احمدی مقدم 1393 : 37(. 
آن  مفهومی  ویژگی های  و  آسیب پذیری  نظریۀ  براساس 
از خطرپذیری وجود  معینی  مقدار   ، فضای شهری  هر  در 
سطح  در  ایمنی  و  آسیب پذیری  دامنۀ  و  سطوح  اما  دارد؛ 
شهر به طور یکنواخت توزیع نشده است؛ چرا که فضاهایی 
انواع  آلوده بی دفاع و آسیب پذیر محل رخدداد  با عنواِن 
در  هستند،  محیطی  مخاطرات  حتی  و  جرائم  خشونت ها، 
حالی که در محله ای دیگر هیچ گونه الگوی ناامنی شهری و 
به تبع آن آسیب پذیری وجود ندارد یا آسیب پذیری کمتری 
رخ می دهد )علیزاده 1395 :23( با استناد به نظریۀ آسیب پذیری، 
احتمال بروز حوادث و مخاطرات برای گروهی از شهروندان 
در بخش  های خاصی از شهر همواره بیشتر از دیگران است 
این افراد را اقشار آسیب پذیر و در معرض خطر می نامند 
)امینی ورکی و همكاران 1393 : 8 (. در ابعاد اجتماعی، اقتصادی 

و تحلیل های کائن تئوری آسیب پذیری تعاریف عمومی تر 
کیفی  رتبه بندی  برای  موارد،  از  بسیاری  در  است.  شده 
»کم«  و  »زیاد«،»متوسط«  معیارهای  با  را  آن  آسیب پذیری 

تقسیم بندی می کنند )محمدی ده چشمه،1392: 8(. 

3- روش تحقیق
شیوه  به  و  کاربردی  گذاری  هدف  با  حاضر  پژوهش 
پژوهش  هدف  است.  رسیده  انجام  به  تحلیلی   - توصیفی 
حیاطی  و  مهم  کاربری های  مکانی  توزیع  تحلیل  حاضر، 

کاربری های سطح  دیگر  موقعیت  به  نسبت  کرمانشاه  شهر 
شهر با دید پدافند غیرعامل می باشد که برای رسیدن این 
مهم مطابق باهدف پژوهش، از 10 الیه اطالعاتی  با عنوان 
الیه های جایگاه های سوخت، آتش نشانی، فضای سبز، شریان 
اصلی،کارگاه، تجاری، مسکونی، تأسیسات شهری، درمانی و 
صنعتی استفاده شده است. رویکرد حاکم بر پژوهش تحلیل 
مکانی است  و برای تجزیه و تحلیل داده ها از تکنیک ای 
اچ پی فازی1  بر پایه نظرسنجی از کارشناسان و تعیین وزن 
معیارها در بازه )0-1( در محیط سیستم اطالعات جغرافیایی، 
فرآیند  نظر  مورد  اهداف  راستای  در  است.  شده  استفاده 

پژوهش در قالب گام های مطالعه عبارت است از:

نگاره1: فرایند پژوهش

4- معرفی منطقه مورد مطالعه
شهر کرمانشاه از شمال به کوه فرخشاد، از شمال غربی 
به کوه طاق بستان و از جنوب به سفید کوه منتهی می شود 
که در قسمت مرکزی استان کرمانشاه با موقعیت 47 درجه و 
4 دقیقه ی شرقی و 34 درجه و 19 دقیقه ی شمالی قرار دارد 
و دارای 24500 کیلومتر مربع گستردگی و ارتفاع 1200 متر 
ارتباطی  از شاهراه های  از سطح دریا است. کرمانشاه یکی 
شرق و غرب و قدیمی ترین راه عبور زائران عتبات عالیات 
برجا  معنوی  و  فرهنگی  تأثیرات  سبب  همین  به  که  است 
دارد.  قرار  زاگرس  دروازه  در  کرمانشاه  شهر  گذارده است. 

1 - AHPFUZZY



فصلنامه علمی - پژوهشي اطالعات جغرافيايي )           (  
تحلیل مکانی کاربری های شهر کرمانشاه با دیدگاه پدافند  ... / 189 

رشته کوه زاگرس که فالت ایران را از سرزمین های همسایه 
و  وسیع  دشت های  به  کرمانشاه،  مسیر  در  کرده است  جدا 
کوه های عمدتاً مجزا و دره های وسیعی منتهی می شود که از 
قدیم برای رسیدن به میان رودان مورد استفاده قرار گرفته است.
جمعیت این شهر که دارای آب و هوای معتدل می باشد، 
در سال 1395 طبق آخرین سرشماری 1083833 نفر بوده 
شهر  این  ایران،1395(.همچنین  آمار  مرکز  است)سازمان 
شهر  2موقعیت  نگاره  در  می باشد.  شهری  منطقه   8 دارای 

کرمانشاه در کشور و استان نشان داده شده است.

5- یافته های تحقیق
5-1- سنجش توزیع مكانی کاربری های  شهری

در این پژوهش تمام کاربری ها در سطح شهر کرمانشاه 
به  توجه  با  و   شده  تفکیک  و  گرفته  قرار  بررسی  مورد 

اطالعات موجود،  از منظر برنامه ریزی شهری در 10 طبقه 
تقسیم گردیدند. همچنین میزان فواصل مورد نظر هر کاربری 
مطلوبیت  سطح  شناخت  جهت  کاربری ها  سایر  به  نسبت 

آن ها مشخص شده است. 
نظرات  اساس  بر  کاربری ها  که،  است  ذکر  به  الزم 
سیستم  محیط  در  اقلیدسی  فواصل  به  توجه  با  کارشناسان 
اطالعات جغرافیایی تهیه و تعیین شده اند. در جدول شماره 
)1(نظرات کارشناسان که با استفاده از روش ای اچ پی فازی 

تهیه شده، ارائه شده است. 
طبق نظر کارشناسان از میان ده الیه اطالعاتی دسترسی و 
آتش نشانی مهترین عوامل در پدافند غیرعامل در نظر گرفته 
شده اند. الیه های پمپ بنزین و کارگاهی کمترین اوزان را 

به خود اختصاص داده اند.

نگاره 2:  موقعیت شهر کرمانشاه در کشور و استان
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جدول)1(: وزن هر کاربری طبق نظر کارشناسان و  به روش 
ای اچ پی فازی 1

کاربری اوزان 
دسترسی 0/167661

آتش نشانی 0/160766
درمانی 0/148939

فضای باز 0/136257
مسکونی 0/121137
تجاری 0/094124
صنعتی 0/07548

تاسیسات 0/053784
کارگاهی 0/032695

پمپ بنزین 0/009158
مجموع 1/00

مطلوبیت  الگوی  بررسی  جهت  ذکرشد  که  همانطور 
،کل  غیرعامل  پدافند  با  رابطه  در  رفته  بکار  کاربری های 
کاربری های مؤثر شهر به 10 الیه تقسیم و برای هر یک از 
آنها نسبت به کاربری ها از نظر مطلوبیت فاصله تعریف شده 
است. هر یک از نقشه های فازی شده به صورت جداگانه 

در شماره 1 تا 10 نمایش داده شده اند. 
 

نقشه 1: فاصله از جایگاه های سوخت                       

1 - AHPFUZZY

نقشه 2: فاصله از مراکز آتش نشانی

 
نقشه 3: فاصله از تأسیسات شهری                          

نقشه4: فاصله از خیابان های شریانی
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  نقشه 5: فاصله از نقاط صنعتی                                

 نقشه 6: فاصله از مراکز کارگاهی

نقشه 7: فاصله از مراکز تجاری

 نقشه 8: فاصله از واحدهای مسكونی

نقشه 9: فاصله از مراکز درمانی

نقشه 10: فاصله از فضاهای سبز
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5-2- تلفیق و ایجاد نقشه های نهایی
برای ایجاد نقشۀ نهایی مطلوبیت کاربری های سطح شهر 
گاما  عملگر  و  فازی  همپوشانی  توابع  روش  از  کرمانشاه، 
استفاده شده است، که در مرحله اول نقشه پهنه بندی سطح 
شهر از نظر مطلوبیت مشخص شده و در مرحله بعد نقشه 
نهایی حاصل شده است. نهایتًا با توجه به موقعیت مناطق 
8 گانه ،وضعیت هر یک از مناطق از لحاظ پهنه بندی میزان 
مطلوبیت کاربرهای شهری  از دید پدافند غیرعامل نمایش 

داده شده است.)نقشه 11(.

 

نقشه 11 : پهنه بندی میزان مطلوبیت کاربرهای شهری  از 
دید پدافند غیرعامل

حدود  کرمانشاه  درشهر  که  می دهد  نشان   )11( نقشه 
وضعیت  در  پدافند  بحث  در  مطلوبیت  نظر  از  منطقه   4
نسبتًا خوبی قرار دارند؛ قسمت های بیرون مناطق از لحاظ 
پدافند غیرعامل از وضعیت مطلوب تری نسبت به مناطق و 
قدیمی  مانند  عواملی  برخوردارند.  شهر  داخلی  بخش های 
نبودن  ، فشرده بودن کاربری ها، مناسب  بودن مراکز شهر 
جایگاه های  به  نسبت  گیری  قرار  وضعیت  دسترسی ها، 
شدید  تمرکز  همچنین  و  نشانی  آتش  مراکز  و  سوخت 
قرار دارند  اطراف شهر  مناطقی که در  به   جمعیتی نسبت 
که فشردگی کمتر جمعیت، دسترسی های بهتر و... دارند از 
لحاظ پدافند غیرعامل وضعیت مناسبی را نداشته باشند. در 
بین مناطق 8 گانه در شهر کرمانشاه با توجه به نقشه نهایی 

از وضعیتی  تلفیق الیه های فازی؛ مناطق 4 و 7  از  حاصل 
بافت  مناطق  این  برخوردارند.  مناطق  دیگر  به  نسبت  بهتر 
جدید بیشتری دارند. به عنوان مثال می توان الهیه، شهرک 
عنوان  به   8 منطقه  در  را  کسری  و  پنج  ناحیه  در  را  ظفر 
بافت جدید  به علت  نواحی  این  برد.  نام  تازه ساز  نواحی 
خود الگوهای شهری نسبتًا بهتری نسبت به نواحی مرکزی 

شهر دارند. 
 مناطق1، 2 و 6 نیز نسبت به دیگر مناطق از وضعیت 
نامناسب تری برخوردارند. این مناطق از قدیمی ترین مناطق 
شهری کرمانشاه محسوب می گردند که در سال های 1320 
با  اند.  گرفته  شکل  کرمانشاه  شهر  در  تدریج  به   1360 تا 
و  قرار گرفتن در مرکز شهر  آنها و  باالی  به قدمت  توجه 
تلفیق بافت مسکونی و تجاری آن اصول پدافند غیرعامل در 
آنها دیده نمی شود و نیازمند توجه بیشتری نسبت به دیگر 

مناطق هستند.

6- نتیجه گیری و پیشنهادات 
مکانیابی  مستلزم  شهری،  مناطق  در  پناهگاه  احداث   
صحیح و بر پایه مستندات و محاسبات علمی و فنی است. 
شناخت معیارها و ضوابط مکانیابی مؤثر در استقرار پناهگاه 
کنونی،  تجارب  و  واقعیات  پایه  بر  است.  جمله  این  از 
مکان گزینی پناهگاه بایستی بر مبنای مخاطرات و تهدیدات 
پویا  جمعیت  جان  نجات  برای  و  ساخت  انسان  و  طبیعی 
انجام پذیرد.در  با در نظر گرفتن شعاع زمانی و مکانی،  و 
پژوهش حاضر تالش گردید تا اصول و الزامات همجواری 
و پراکندگی از منظر پدافند غیرعامل برای کاربری های حیاتی 
در  آمده  بدست  نتایج  گیرد.  قرار  ارزیابی  مورد  و حساس 
قالب نقشه پهنه بندی خطرپذیری در چند دسته نمایش داده 
شده است. در بین مناطق 8 گانه شهر کرمانشاه 3 منطقه از 
نظر مطلوبیت در بحث پدافند در وضعیت نسبتًا خوبی قرار 
دارند؛ و 5 منطقه آن از شرایط نامطلوبی به لحاظ پدافند غیر 
عامل برخوردارند. این امر نشان دهنده ی آن است که شهر 
کرمانشاه به لحاظ ساختار و بافت شهری نسبت به پدافند 
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نامناسب و بحرانی قرار دارد که لزوم  غیرعامل در شرایط 
توجه برنامه ریزان شهری به بحث پدافند غیر عامل در این شهر 
را مشخص می نماید. با توجه به بررسي هایي که در خصوص 
وضعیت اصول و الزامات پدافند غیرعامل شهر کرمانشاه به 
عنوان یک شهر در استان مرزی ایران انجام شد. به هنگام وقوع 
بحران های انسانی و به منظور فراهم سازي زمینه هاي توسعۀ 
پایدارتر  شهر، افزایش ایمنی و امنیت و کاهش آسیب پذیري 
این شهر حساس در مقابل حوادث و بحران هاي طبیعی و 
و  کاربری ها  درست  توزیع  جمله؛  از  راهکارهایی  انسانی، 
جمعیت بر اساس اصول پدافند غیرعامل، مکان یابی مناسب 
به دیگر کاربری ها، جداگزینی  کاربری های حساس نسبت 
کاربری های ناسازگار نسبت به دیگر کاربری ها، استفاده از 
روش های جدید برای تجزیه و تحلیل مکان یابی کاربری ها، 
تدوین قوانین و ابالغ به ارگان های ذی ربط در رابطه با شهر 

مانند شهرداری ها، پیشنهاد می شود.
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