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 چکیده

ایمنی وامنیت از بدیهی ترین اصول جهت دستیابی به آسایش شهری می باشد. موردی که از آغاز شکل گیری سکونت گاه های انسانی تا به 

منصه ظهور رسیدن کالنش هرهای امروزی همواره دغدغه ساکنان و شهروندان آن بوده است. از سوی دیگر با پیشرفت تکنولوژی و دانش بشر 

لف، ضمن پیشرفت چشمگیر شهرها و کالن شهرهای دنیا، احتمال آسیب پذیری آنها نیز در برابر بحران های انسان ساخت در عرصه های مخت

تالش  در دهه های اخیر افزایش پیدا کرده است از این رو برنامه ریزان شهری با استفاده از رویکرد نوین پدافند غیرعامل در برنامه ریزی شهری

بناهای شهری و همجواری کاربری های مختلف را بر اساس راهبردهای نوین این رویکرد، ساختاربندی نمایند. هدف کالن  نموده اند تا فضاها و

از تدوین این مقاله، کاهش مجموعه آسیب پذیری ای شهری و افزایش امنیت افراد غیر نظامی با بکارگیری اصول پدافند غیرغامل در فضاها و 

لی پژوهش این است کهبه نظر می رسد بکارگیری تمهیدات و مالحظات پدافند غیرعامل در فضاها و بناهای بناهای شهری است. فرضیه اص

شهری موجب کاهش آسیب پذیری شهر در مقابل تهدیدات خواهد شد. چهارچوب نظری این بررسی بر این اصل تکیه دارد که پدافند غیرعامل 

که بکارگیری شاخص های آن در فضاها و بناهای شهری موبج پایداری و تاب آوری شهرها  به عنوان یک اقدام غیرمسلحانه دارای اصولی است

تحلیلی می باشد. برای گردآوری اطالعات از مطالعات اسنادی وکتابخانه ای استفاده شده -در هنگام بحران خواهدشد. روش بررسی توصیفی

% در مجموع به عنوان 42و استفاده از مدل و همجواری کاربری ها با است و با مصاحبه از متخصصین حوزه شهرسازی و پدافند غیرعامل 

 مهمترین شاخص های تاثیرگذار بر افزایش ایمنی و ایجاد فضاهای دفاع پذیر شهری می باشند.
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