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تبیین مدل نوین کیفیت های طراحی شهری 
فضاهای شهری زیرزمینی

علی پورجعفر1، احسان رنجبر2 ، علی خرمی3

چکیده 
بهــره گیــری از فضاهــای زیرزمینــی بــه عنــوان فضاهــای شــهری بــه دلیــل کمبــود زمیــن شــهری در کالن شــهرها، در ادبیــات »طراحــی 
ح شــده اســ . چالــش اصلــی طراحی و توســعه فضاهــای شــهری زیرزمینــی، برخــی خصیصه های این  شــهری« دهه هــای اخیــر مطــر
ــه  ــرار نررفت ــی ق ــش کاف ــورد پژوه ــون م ــا کن ــه ت ک ــد،  ــن می باش ــطح زمی ــهری روی س ــای ش ــایر فضاه ــا س ــه ب ــا، در مقایس ــه فضاه گون
اســ . بعــالوه، عــدم انجــام پژوهــش پیرامــون کیفی  هــای طراحــی شــهری منحصــر بــه فضاهــای شــهری زیرزمینــی عامــل دیرــری 
گونــه فضاهــا را تضعیــف نمــوده اســ . بــه نظــر می رســد فضاهــای شــهری  کــه امــمان بهــره بــرداری از پتانســیل های این  اســ  
زیرزمینــی عصــر ارتباطــات می بایســ  بــر اســاس نیازهــا و فرهنــگ شــهروندان طراحــی شــوند. این گونــه فضاهــا الزم اســ  بــه دور از 
گــون، بســتری آرام و امــن را بــرای تعامــالت اجتماعــی شــهروندان فراهــم کنــد. از ایــن رو تــال  شــده تــا بــا پژوهشــی  آلودگی هــای گونا
توصیفــی، ضمــن بهــره گیــری از اســناد و منابــع کتابوانــه ای در حــوزه طراحــی شــهری، بــه منظــور تبییــن کیفی  هــای خــاص یــک 

گــردآوری شــده پرداختــه شــود.  فضــای شــهری زیرزمینــی، بــا رو  هــای بــرآوردی و ارزشــیابی بــه بررســی منابــع 

کثــر پژوهشــرران ایرانی و غیرایرانــی  کیــد ا    یافته های ایــن پژوهــش توســعه ای مبیــن برخــی کیفی  هــای فضــای شــهری مــورد تا
ــه  ــه ب ــا توج ــه ب ک ــوده  ــی ب ــای زیرزمین ــای مجموعه ه ــارر پروژه ه ج از تج ــتور ــای مس ــن کیفی  ه ــهری و همچنی ــی ش ــوزه طراح ح
برخــی خصایــص »فضاهــای زیرزمینــی« قابلیــ  تعمیــم بــه »فضاهــای شــهری زیرزمینــی« را داراســ . نتیجــه پژوهــش معــرف 
گونــه ای از فضاهــای شــهری در ادبیــات طراحــی شــهری، بــا ســاختار نوینــی از طبقــه بنــدی کیفی  هــا اســ . کیفی  هــای خــاص 
ــرون فضایــی« اســ .  ــه کلــی »درون فضایــی«، »میــان فضایــی« و »ب ــر، ســه گون ــر اســاس حــوزه تاثی فضاهــای شــهری زیرزمینــی ب

ــ .  ــده اس ــف ش ــری توصی ــه گی ــک در نتیج ــه تفمی ــور ب ــای مذک ــک از گونه ه ــر ی ــه ه ــای زیرمجموع ــاد کیفی  ه ابع

کیفی  هــای فضاهــای شــهری  کیفی  هــای طراحــی شــهری، دســته بنــدی  کلیــدی: فضــای شــهری زیرزمینــی،  واژه هــای 
زیرزمینــی، تجــارر فضاهــای شــهری زیرزمینــی.
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Eng.khorrami1352@yahoo.com     .3 مدرس دانشمده مترو، تهران، ایران
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مقدمه
در ادبیــات شهرســازی بــه بیانــی تمــام شــهر در فضــا بنــا شــده و 
فضــای اشــغال شــده بــه واســطه یــک شــهر بــه فضاهــای دیرــر، 
جهــ  اســتفاده امــور شــهروندان تقســیم شــده اســ ]1[. آنچه 
گی هــاى فضــاى شــهرى ذکــر مــی  عمومــًا بــه عنــوان تعریــف و ویژ
ــه همــه جوامــع و تمّدن هــا نیســ .  ــل تســّرى ب ــًا قاب شــود عین
فضــای شــهری موضوعــی جدیدالــوالده و وارداتــی و غربــی و 
گی هــا  کــه بوواهیــم همــه ویژ کامــاًل فّنــی و ماشــینی نیســ  
کنیــم]2[. هــم مصادیــق  و مصادیــق آن را از دیرــران اخــذ 
تحــّوالت  تناســب  بــه  گی هــاى فضاهــاى شــهرى  هــم ویژ و 
فرهنرــی، شــرایط فّنــی، اقتصــادى، ارتباطاتــی، محیطــی و 
ســرزمینی تغییــر و تحــّول می یابنــد. لــذا در ایــن زمینــه نیــز 
ــر آن مبانــی  تدویــن مبانــی بومــی و ابــداع شــیوه هاى مبتنــی ب
براى ایجــاد و مدیریــ  فضاهــاى شــهرى ضــرورت دارد]2[. 
یــک فضــای شــهری بایــد بــر اســاس خصوصیــات برجســته ای 
از  یــک  هــر  کیفی  هــا مشــوص شــود. در هــر حــال  ماننــد 

کیفی  هــای طراحــی شــهری بایــد بتواننــد در حــد مطلــور 
حــس فضــای شــهری و تعلــق را در شــهروندان بوجــود آورند]1[. 
کنــار ســایر فضاهــای  هــر شــهر انواعــی از فضاهــای شــهری را در 
کــه در ایــن بیــن بیشــتر فضاهــای  ســبز شــهری و بــاز داراســ  
زیرزمینــی دوران معاصــر مشــمول بوشــی از فضاهــای شــهری 

می شــود )شــمل  1 (.

متــرو،  قالب ایســتراه های  در  زیرزمینــی  شــهری  فضاهــای 
کــز خریــد و ... در برخــی کالنشــهرها شــمل گرفتــه انــد. علــی  مرا
کنــون بــه موضــوع  گونــه فضاهــا، تــا  گیری ایــن  رغــم شــمل 
کیفی  هــای طراحــی شــهری آن هــا پرداختــه نشــده اســ . 
بدیــن منظــور الزمه ایجــاد فضاهــای شــهری زیرزمینــی جدیــد 
در  کنــدوکاوی  مذکــور،  فضاهــای  کیفیــ   ســطح  ارتقــاء  و 
ادبیــات فضــای شــهری و کیفی  هــای طراحــی شــهری تبییــن 

شــده بــرای ســایر فضاهــای شــهری اســ .

موضــوع »کیفیــ « نقــش کلیــدی در تبییــن پایه هــای نظــری 
بــودن  مشــوص  می کنــد.  شــهری ایفا  طراحــی  ادبیــات 
بــا ماهیــ  خــاص  کیفی  هــای طراحــی شــهری متناســب 
هــر پــروژه، تحقــق مطلــور چشــم انــداز، اهــداف و در نتیجــه 
شــهروندان  نیازهــای  برابــر  در  شــهری  فضــای  پاســورویی 
کیفی  هــای  حقیقــ   در  داشــ .  خواهــد  همــراه  بــه  را 
کیفی  هــای  دربرگیــری  حاصــل  مطلــور  شــهری  طراحــی 
مــورد درخواســ  مــردم، مدنظــر طراحــان شــهری و مــورد 
نیــاز شــهر اســ . تبییــن و ســازماندهی مطلــور مجموعــه ای 
ارتقــاء  زیرزمینــی،  شــهری  فضاهــای  بــرای  کیفی  هــا  از 
قلمــرو  بنابــر  مــی شــود.  باعــث  را  گونــه فضاهــا  کیفی  ایــن 
پژوهشــی تعریــف شده)شــمل  2(، هــدف از مطالعــه و بررســی 
منابــع مرتبــط اســتوراج نــمات کلیــدی و موثــر اشــاره شــده در 
گــون موجــود و ارائــه کیفی  هــای خــاص فضاهــای  منابــع گونا
بنابرایــن  اســ .  نویــن  ســاختاری  بــا  زیرزمینــی  شــهری 
گــردد تــا بــا تحلیــل و بررســی منابــع نظــری معتبــر  تــال  مــی 

شکل 1: گونه بندی فضاها در شهر و جایگاه فضاهای زیرزمینی در دسته بندی

گیری ادبیات فضای شهری زیرزمینی گرام مفهومی سیر شکل  شکل 2: دیا
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تورنتــو،  شــهرهای  تجــارر  ارزشــیابی  و  شــده  گــردآوری 
بــا  متناســب  کیفی  هــای  پاریــس؛  و  اســتمهلم  کا،  اوزا
از  منتوبــی  شــامل  زیرزمینــی،  شــهری  فضاهــای  نیــاز 
کــه پیــش از ایــن بــرای یــک فضــای شــهری  کیفی  هایــی 

جدیــد کیفی  هــای  و  بــوده  کیــد  تا مــورد 

روش پژوهش
صــورت  توصیفــی  هــدف  بــا  حاضــر  توســعه ای  پژوهــش 
کیفــی دســ  دوم و ســوم بــه صــورت  می پذیــرد. داده هــای 
گــردآوری  غیرالمترونیمــی(  و  )المترونیمــی  کتابوانــه ای 
می شــود و  پــس از تحلیــل و دریافــ  خروجی هــای الزم، بــه 
کیفی  هــای طراحــی شــهری فضاهــای  مدلــی جامــع بــرای 
دوم  دســ   داده هــای  می شــود.  منتــج  زیرزمینــی  شــهری 
شــامل تصاویــر و نقشــه های تجــارر بعضــی فضاهــای شــهری 
زیرزمینــی و داده هــای دســ  ســوم از نظــرات پژوهشــرران و 
پیشــین  پژوهش هــای  در  غیر ایرانــی  و  متوصصان ایرانــی 
نظــر  مــد  کیفی  هــای  می باشــد.  شــهری  طراحــی  حــوزه 
و  تصاویــر  و  بــرآوردی  رو   بــه  متوصصــان  و  پژوهشــرران 
نقشــه ها بــا رو  ارزشــیابی )تحلیــل بصــری( مــورد مداقــه 
قــرار می گیــرد. پــس از بحــث و بررســی پیرامــون یافته هــای 
پژوهــش و تطبیــق خروجــی تحلیل هــا، کیفی  هــای مطلــور 
کیفی  هــای  فضاهــای شــهری زیرزمینــی بدســ  می آیــد. 
مذکــور متناســب بــا خصوصیــات فضــای شــهری زیرزمینــی 
ــا ســاختاری نویــن  دســته بنــدی شــده و در قالــب یــک مــدل ب

.)3 می گردد)شــمل   ارائــه 

فضای شهری زیرزمینی
طــرق  بــه  شــهرها  فیزیمــی  رشــد  و  شهرســازی  افزایــش  بــا 
گســتر   گســتر  در ســطح و ارتفــاع؛  گونــی همچــون  گونا
قــرار  نظــر  مــد  کــه  بــود  دیرــری  گزینــه  شــهرها  زیرزمینــی 
گرفــ ]3[. از گذشــته تــا بــه امــروز نمونه هــای زیــادی از فضاهــا 
ــد، امــا  ــا شــمل گرفتــه ان و تأسیســات زیرزمینــی در سراســر دنی
ــای  ــر زمیــن و مزای درك عمومــی از پتانســیل های اســتفاده از زی
گرفتن ایــن نمتــه  آن بســیار محــدود می باشــد. البتــه در نظــر 
اســاس  بــر  زیرزمینــی؛  فضاهــای  مزایــای  کــه  الزامی اســ  
و ایــن واقعیــ   گی هــای خاص ایــن فضاهــا  کیفی  هــا و ویژ

کــه آن هــا تــا حــدودی جــدا از ســطح روی زمیــن هســتند، 
ــه عنــوان  ــه می شــود]4[ . ایده ایجــاد فضاهــای زیرزمینــی ب ارائ
یمــی از اممان هــای حــل نــه تنهــا مشــمالت ترافیمــی بلمــه 
بــرای جــای دادن دیرــر عملمردهــای عمومی جهــ  بهبــود 
ســرویس دهــی بــه شــهر و شــهروندان بــه کار گرفتــه شــد. بــرای 
کــز  نمونــه می تــوان بــه اســتفاده از فضاهــای زیرزمینــی در مرا
کــم روی ســطح  ترا از  کاســتن  بــه منظــور  تاریوــی شــهرها، 
ــی  ــوان روش ــه عن ــتفاده از زیرزمیــن ب ــرد]5[. اس ک ــاره  زمیــن اش
بــرای بهبــود الروهــای شــهری در آغــاز قــرن بیســتم توســط 
قــرن  اواخــر  در  شــد.  ح  مطــر هنــارد  اوژن  فرانســوی  معمــار 
بیســتم پیشــرف  های بســیاری در زمینــه زیرزمینــی  صــورت 
گرف . ایــده تفمیــک عمــودی عملمردهــای شــهری بعدهــا 
توســط یــک معمــار فرانســوی دیرــر )پــدر شهرســازی زیرزمینی( 
بــه نــام ادوارد اتوجــان بــه کار گرفتــه شــد. وی ایــده اســتفاده از 
زیرســطح  زمیــن را بــه عنــوان بوشــی از شــهر و فرآینــد برنامــه 
کــرد]6[. بــرای نمونــه بــر  ح  ریــزی در اوایــل دهــه 1930م. مطــر
اســاس ایده لئونــاردو   د- وینســز مبنــی بــر »شــهر زیــر شــهر«، 
چــون توســعه دهنــدگان اهمیــ  ارتبــاط شــبمه زیرزمینــی 
کردند، ایجــاد و رشــد شــهر زیرزمینــی  و ســامانه متــرو را درک 
کار قرارگرفــ .  کانــادا از دهــه 1960م. در دســتور  در مونترئــال 
حفــظ شــهروندان از بــرف و ســرما، بــار  بــاران، وز  بــاد، 
گرمــا، ترافیــک ســواره خیابــان، تصادفــات و همچنین ایجــاد 
زیرزمینــی  فضاهــای  شــبمه  اهمیــ   بهــاری  ابــد  تــا  فصــل 
آن کــه، فضاهــای  فراتــر   .]7[ نمــود  را دو چنــدان  کانــادا  در 
زیرزمینــی می تواننــد در راســتای توســعه پایــدار شــهری بــمار 
گرفتــه شــوند]8[. نمونــه ای از فضاهــای زیرزمینــی شــبمه های 
متــرو  مرکــزی  محیط هــای  در  کــه  اســ   زیرزمینــی   پیــاده 
کــز  مرا  ، مرکــزی  تجــاری  محدوده هــای  شــامل  پلیس هــا 
کــز منطقــه ای قــرار گرفتــه انــد. در ایــن محدوده هــا  خــرد و مرا
شــبمه های  مــمان  در  مصنــوع  محیــط  و  طبیعــی  محیــط 
پیــاده زیرزمینــی در هــم آمیوتــه انــد. شــرق آســیا، شــمال 
کــه شــبمه پیــاده  آمریــما و اروپــا ســه مــمان اصلــی هســتند 
زیرزمینــی در آن هــا متمرکــز شــده اند]9[. ایســتراه های متــرو 
کــه  نمونــه دیرــری از فضاهــای شــهری زیرزمینــی هســتند 
گره هــای حرکتــی و وجــود جمعیــ   بــه جهــ  قرارگیــری در 
گروه هــای ســنی و جنســی متنــوع، علــی  فعــال متشــمل از 
کــم  رغــم محصوریــ  حــدود 100% و فضاهــای بعضــا باریــک و 
نــور، می توانــد یــک فضــای شــهری باشــد]10[. بــرای نمونــه 
در  پیشــنهادی  زیرزمینــی  فضاهــای  از  گســترده ای  شــبمه 
زیــر شــهر توکیــو اممان ایجــاد زیرســاخ  های مناســب تــر و 
کــم بســیار  فضاهــای عمومی بیشــتر را در مناطقــی از شــهر بــا ترا
بــاال، فراهــم می نمایــد]12-11[. فضاهــای شــهری زیرزمینــی 
ــران  کارب ــران خــاص خــود باشــد.  ــد در شــهر دارای کارب می توان
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گی هــای فیزیمــی و عملمــردی  خــاص هــر فضــا بــر اســاس ویژ
فضــا مشــوص می شــوند ]13[. اســتفاده از فضــای زیرزمینــی 
در معــدودی از کالنشــهرها بــه جهــ  تــال  بــرای دســتیابی 
بــه فضــای بیشــتر پیشــنهاد می شــود]14[. عــالوه برکالنشــهرها 
و بــه طــور کلــی شــهرهای بــزرگ مقیاس، می تــوان در شــهرهای 
کیفیــ  فضایــی و  کوچــک مقیــاس  نیــز در راســتای ارتقــاء 
زیســ  پذیــری از فضــای زیرزمینــی اســتفاده نمــود. در ســرار 
دنیــا مثال هایــی از فضاهــای زیرزمینــی، تقریبــا بــا همــه نــوع 
کــه در زیرزمیــن جــای گرفتــه انــد. امــا  تســهیالت وجــود دارد 
در حقیقــ  درک عمومــی از پتانســیل کاربردهــا و فوایــد مرتبــط 
بــا آن هــا بســیار محــدود اســ ]15[. بــرای مثــال فضاهــای 
عمومــی در بازارچه هــای زیرزمینــی علــی رغــم شــاخصه هایی 
کــه داراســ  از جهــ  مدیریــ  امنیتــی تــا حــدود زیــادی شــبیه 
از  بعــالوه  اســ ]16[.  زمیــن  ســطح  روی  بازارچه هــای  بــه 
حیــث بســیاری ابعــاد دیرــر شــامل کالبــدی، زیبایــی شناســی 
و بعضــا نحــوه اســتفاده از نــور طبیعــی،  شــبیه بــه بازارچه هــای 
سرپوشــیده روی ســطح زمیــن اســ . بــا توجــه بــه شــباه  
ــه زیرزمینــی و رو زمینــی مذکــور، مشــاهده  موجــود میــان نمون
کــه علــی رغــم ذهنیــ  منحصربفــرد و بعضــا منفــی  می شــود 
کــه از فضاهــای زیرزمینــی در ذهــن عــوام اســ ، در واقعیــ  
اســتقبال از بازارچه هــای زیرزمینــی چنــدان کمتــر از مشــابه آن 

در روی ســطح زمیــن نیســ .  

فوایــد ســاختارهای زیرزمینــی مســتقیما بــر پایــه کیفی  هــای 
مشــوصی ار فضــای زیرزمینــی می باشــد. فضــای زیرزمینــی 
کــه بــرای  نوســ  بــه منزلــه یــک فضــا می توانــد فعالی  هایــی 
جــای گرفتــن بــر روی ســطح زمیــن مشــمل، غیــر مممــن یــا غیــر 
قابــل انجــام هســتند را در خــود جــای دهــد. در ایــن فضاهــا 
گرفتــه اســ ، بــه  کــه در زیرزمیــن جــای  بمارگیــری هرآنچــه 
مــمان  بنابرایــن  می شــود]15[.  پیشــنهاد  طبیعــی  صــورت 
گزینــی برخــی عملمردهــا همچــون ترافیــک ســواره، ترافیــک 
ســینما ها،  رســتوران ها،  تســهیالت  خریــد،  محــل  پیــاده، 
تئاترهــا و موزه هــا در زیرزمیــن فضاهــای مناســب بســیاری 
بــرای فعالی  هــای اجتماعــی و تفریحــی در روی ســطح زمیــن 
توســعه بوش هــای مســمونی  و همچنیــن فرصتــی جهــ  
شــهری فراهــم خواهــد کــرد]17[. بــه بیانــی فضاهــای زیرزمینی 
شــهری  فضاهــای  خلــق  عمومی موجبــات  نیمــه  عمومــی و 
کیفیــ  فضاهــای  ارتقــاء  و  زمیــن  مطلــور در روی ســطح 
فضــای  کلــی  طــور  بــه  می کنــد.  فراهــم  را  موجــود  شــهری 
شــهری زیرزمینــی محــدوده ای ســه بعــدی و محســوس اســ  
کــه امــمان  بــا محصوریــ  زیــاد، در عمــق مشــوصی از زمیــن 
وجــود عناصــر مصنــوع، طبیعــی، ثابــ  و متحــرک در درون 
گــذر زمــان ســرزنده بــوده  آن وجــود دارد. چنیــن فضایــی در 
و آزادنــه در دســترس عمــوم شــهروندان قــرار دارد]18[. فضــای 

گی هــا و شــرایطش، در دوران  شــهری زیرزمینــی بــا توجــه بــه ویژ
گونــه ای از فضاهــای شــهری یــک شــهر شــده اســ . کنونــی 

کیفیت در حوزه طراحی شهری
»کیفیــ « یمــی از مفاهیــم محــوری دانــش و حرفــه طراحــی 
و  نظــری  اهمیــ   از  کــه  اســ   طبیعــی  و  بــوده  شــهری 
عملــی فراوانــی برخــوردار باشــد. با ایــن وجــود، بــه واســطه 
نظــر  اتفــاق  »کیفیــ «،  فــرار مفهــوم  و  پهلــو  ماهیــ  چنــد 
ح شــده بــه چشــم  قابــل مالحظــه ای در دیدگاه هــای مطــر
فهــم  برای ایجــاد  کــه  می رســد  نظــر  بــه  چنیــن  نمی خــورد. 
مشــترك از مقولــه »کیفیــ  طراحــی شــهری« بــه روشــنرری و 
گذشــته از اهمیــ   بســط نظری ایــن مفهــوم نیازاســ ]19[. 
کــه در حــال حاضــر بیشــتر  نظــری، بــه واســطه بحــران کیفیــ  
و  شــهرهای ایران  کالن  در  زیرزمینــی  شــهری  محیط هــای 
جهــان بــا آن مواجــه انــد، مبحــث کیفیــ  از نظــر عملــی نیــز بــه 
یمــی از پرســش های جــدی بــدل گردیــده اســ . نبــود طراحــی 
کیفیــ  مطلــور در بیشــتر فضاهــای شــهری  شــهری واجــد 
کــه  کــه شــاید هنــوز آنچنــان  زیرزمینــی یمــی از معضالتــی اســ  
بایــد و شــاید توســط برخــی مســئولین شــهری و متوصصیــن 
طراحــی شــهری درک نرردیــده اســ . البتــه دلیل ایــن امــر 
کامــال روشــن اســ . بــه دلیــل شــمل گیری تدریجــی فضاهــای 
برخــی  و  متــرو  ایســتراه های  بیشــتر  در  زیرزمینــی  شــهری 
فضاهــای  چنیــن  بــودن  نوظهــور  و  زیرزمینــی  خریــد  کــز  مرا
و  مشمالتشــان  آشــماری  جهــ   بیشــتری  زمــان  شــهری، 
لمــس آنهــا توســط مدیــران شــهری الزم اســ . پــس مناســب 
شــهری  فضاهــای  کیفیتــی  ابعــاد  دقیــق  بررســی  بــا  اســ  
زیرزمینــی در ایــن پژوهــش، بــه درمــان و پیشــریری از برخــی 
معضالت ایــن گونــه فضاهــا پرداختــه شــود. بــه همیــن ترتیــب 
ــر کیفیــات بیــان شــده توســط پژوهشــرران ایرانی  ــی ب کل مــرور 
ــی حــوزه طراحــی شــهری و کیفیــات فضــای شــهری  و غیر ایران
ح هــای شــهری و ادارات شهرســازی برخــی  اشــاره شــده در طر
شــهرها، بــرای فضــای شــهری زیرزمینــی پایــه نظــری مطلوبــی 
را جهــ  تدویــن مجموعــه کیفیــات مناســب فراهــم می ســازد. 

کیفیت های طراحی شهری مدنظر پژوهشگران غیرایرانی
کیــد متوصصیــن و  در ایــن میــان می تــوان از میــزان فراوانــی تا
پژوهشــرران غیرایرانــی حــوزه طراحــی شــهری بــر کیفی  هــای 
موتلــف درجــه اهمیــ  حــدودی آن هــا را دریافــ  نمــود. 
افــرادی چــون ویــو لینــچ)1983 (، ایــان بنتلــی)1985و1990 
(، مایــمل ســاوث ورث)1989 (، فرانســیس تیبالــدز)1988- 
جیــن   ،) برایان-گــودی)1993   ،) گریــن)1992   ،)  1990
کویــن لینــچ)1981 (، آلن-جیموبــز و دانلــد  جیموبــز)1961 (، 
 ،) کولمــن)1987   ،) و هاتــن)1994  (، هانتــر  اپیلیــارد)1987 
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گزارشــاتی  راجــرز ترانســیک)1986 (،  پرنــس چارلــز)1989 ( و 
شــامل گــزار  کیفیــ  محیــط شــهری لنــدن)1993 (، تجــارر 
ــما)1989 ( و همچنیــن انرلســتان)1991 ( از جملــه منابعــی  آمری
کــه کیفی  هــا را مــورد اشــاره قــرار داده اند)جــدول1 (.  هســتند 
دسترســی  کیفی  هــای  بــه  مذکــور  افــراد  کیــد  تا بیشــترین 
کیفی  هــای  و خوانایی)جــدول 1 ( نشــانه اهمیــ  فــراوان 
مذکــور و تاثیــر چشمریرشــان بــر یــک فضــای شــهری اســ .           

کیفیت های طراحی شهری مدنظر پژوهشگران ایرانی   
بســیاری از متوصصان و پژوهشــرران داخلی حوزه شهرســازی 
در پــی مطلــور ســازی محیــط شــهری، بــر لــزوم توجــه بــه 
همیــن  در  نموده انــد.  کیــد  تا شــهر  نیــاز  مــورد  کیفی  هــای 
کیفی  هــای فضاهــای  راســتا جهــ  تســهیل مســیر تبییــن 

شــهری زیرزمینــی، فراوانــی کیفی  هــای مــد نظــر پژوهشــرران 
بــر  منظــور  بدیــن  اســ .  گرفتــه  قــرار  مداقــه  مــورد  داخلــی 
اســاس مقــاالت ثبــ  شــده توســط: محمــود توســلی ) 1382، 
1388 ،1379 (5، محمدرضــا پورجعفــر) 1393، 1392 ، 1390، 
1378 ( 6، فــرح حبیــب) 1391،1392، 1387، 1386 ،1385 ( 
7 ، گیتــی اعتمــاد)1384 ( 8، مصطفــی بهزادفــر) 1392 ،1391،  

1389 ( 9، ســید حســین بحرینــی)1382 ( 10، ســید محســن 
 ،12  ) کــزاد)1385  پا جهانشــاه   ،11)  1389 حبیبــی)1392، 
راضیــه رضــازاده) 1389، 1391،1392 ( 13، علــی مدنــی پــور) 
1385، 1384،1382 ( 14، لعــال جهانشــاهلو) 1391 ( 15، بهنــاز 
طبیبیــان)1392،  منوچهــر   ،  16  )  1389 زاده)1390،  امیــن 
1391، 1390، 1389 ( 17 ، محمدتقــی پیربابایــی)1392، 1390 
فهیمــی زاده)1389،  حســین   ،19  ) غفــاری)1392  علــی   ،18  )

کیفیت های ارایه شده  توسط پژوهشگران  غیر ایرانی حوزه طراحی شهری در دهه های 80 و 90 میالدی ]20[ جدول 1: ماتریس فراوانی 
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1387، 1384 ( 20، عبدالهــادی دانشــپور)1393 ( 21، مرتضــی 
میرغالمــی)1393، 1392 ( 22 ، محمــد نقــی زاده)1393، 1392 
( 23، مهشــید شــموهی)1394 ،1388 ( 24 ، کــور  گلــمار)1390 
، 1387 ( 25 ، مجتبــی رفیعیــان)1393، 1392، 1391 ، 1384 
کرامــ  ا... زیــاری)1393، 1392 ( 27، مصطفــی عبــاس   ،26 )
زادگان)1393، 1392، 1391 ( 28 ، احســان رنجبر) 1392 ،1390، 
1388 ( 29 ، اســماعیل شــیعه)1392، 1391، 1390 ( 30، ســینا 
رزاقــی اصــل)1392، 1389، 1387 ( 31 ، ســهند لطفــی)1391 

حمیــد   ،33  ) خطیبــی)1392  محمدرضــا  ســید   ،  32  )
ماجــدی)1392 ( 34، محمــد مهــدی عزیــزی)1393، 1390 ( 
کامــران ذکاوت)1385 (  35 ، فریبــا قرایــی)1390،1389 ( 36، 

37 ، حمیدرضــا پارســی)1381 ( 38 ، مریــم خســتو)1389 ( 

کامــران صفامنــش)1384 ( 40 ؛ در پایراه هــای اطالعــات   ،39

علمی جهــاد دانشــراهی و بانــک اطالعــات نشــریات کشــور41 
کیفی  هــای طراحــی شــهری  در جــدول 2  فراوانــی برخــی از 
کیــد  آمــده اســ . ســتون الویــ  جــدول 2 نشــان دهنــده تا

الوی فراوانیپژوهشرران داخلی حوزه طراحی شهری و مطالعات شهریکیفی 

کزاد،  محمود توسلی، مصطفی بهزادفر، عبدالهادی دانشپور، مرتضی میرغالمی، پورجعفرخوانایی 6Fجهانشاه پا

گیتی اعتماد، محمد نقی زاده، مهشید شموهیدسترسی 4Hمحمود توسلی، 

2Jمریم خستو، احسان رنجبرتنوع

2Jاسماعیل شیعه، سینا رزاقی اصلانعطاف پذیری

کاربری و فعالی  های 
موتلط

علی مدنی پور، راضیه رضازاده، اسماعیل شیعه، مصطفی بهزادفر، سینا رزاقی اصل، مجتبی 
7Eرفیعیان، سهند لطفی 

گلمار، محمود توسلیمحصوری  3Iمحمدرضا پورجعفر، کورو  

محسن حبیبي، محمود توسلی، محمدرضا پورجعفر، محمد نقي زاده، فرح حبیب، اسماعیل هوی 
10Cشیعه، احسان رنجبر، بهناز امین زاده، سید محمدرضا خطیبی، حمید ماجدی

3Iمصطفی عباس زادگان، اسماعیل شیعه، محمد مهدی عزیزیایمنی

امنی 
مصطفی عباس زادگان، محمود توسلی، اسماعیل شیعه، محمد مهدی عزیزی، فرح حبیب، 

مصطفی بهزاد فر، لعال جهانشاهلو، منوچهر طبیبیان، محمدتقی پیربابایی، پورجعفر، رفیعیان، 
کزاد، فریبا قرایی مرتضی میرغالمی، علی غفاری، جهانشاه پا

15B

سرزندگی اجتماعی

گیتی اعتماد، محمدرضا پورجعفر، سید حسین  مصطفی بهزادفر، محمود توسلی، فرح حبیب، 
کزاد، مریم خستو، راضیه رضازاده، علی مدنی پور، لعال  بحرینی، محسن حبیبي، جهانشاه پا

جهانشاهلو، بهناز امین زاده، منوچهر طبیبیان، محمدتقی پیربابایی، علی غفاری، حسین فهیمی 
گلمار، مصطفی عباس زادگان کورو   زاده، حمیدرضا پارسی، 

20A

3Iمنوچهر طبیبیان، محمود توسلی، مهشید شموهیسلسله مراتب

3Iحمید ماجدی، محمود توسلی، مصطفی بهزادفرکارایی

ویژگی بصری
کامران ذکاوت، راضیه رضازاده، محمدرضا پورجعفر، محمد نقی زاده، محسن  کامران صفامنش، 
گلمار، عبدالهادی دانشپور، احسان رنجبر، بهناز امین زاده، منوچهر طبیبیان،  کورو   حبیبی، 

محمود توسلی، فریبا قرایی
13C

کیزگی 1Kمحمد نقی زادهپا

5Gراضیه رضازاده، محمد نقي زاده، محمدرضا پورجعفر، منوچهر طبیبیان، مصطفی عباس زادگانعدال 

2Jگیتی اعتماد، منوچهر طبیبیانوسع  فضا

ح در میان پژوهشگران ایرانی طراحی شهری کیفیت های مطر جدول 2: بررسی میزان فراوانی 
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کیفیت های طراحی شهری در انگلستان و آمریکا ]18[ جدول 3: الویت 
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کیفیــات ســرزندگی اجتماعــی،  کثــر پژوهشــرران داخلــی بــر  ا
امنیــ ، بصــری و هویــ  اســ .

ح های شهری کیفیت ها در طر

گرفتــه شــده  کیفی  هــای در نظــر  مــروری بــر میــزان فراوانــی 
ــد در تعییــن  ــما می توان ح هــای شــهری انرلســتان و آمری در طر
کــه در بوــش حرفــه ای طراحــی  انــواع و الویــ  کیفی  هایــی 
شــهری بیشــتر مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه انــد موثر باشــد. دلیل 
پرداختــن بــه کیفی  هــای مرتبــط بــا فضاهــای شــهری، ایجاد 
بینشــی نســبتا جامــع در جهــ  تبییــن کیفی  هایــی کاربــردی 
ح هــای  طر در  اســ .  زیرزمینــی  شــهری  فضاهــای  بــرای 
کــه از پیشــرامان حــوزه طراحــی  شــهری انرلســتان و آمریــما 
کیفیــ   بــه  توجــه  بیشــترین  هســتند  کادمیــک  آ شــهری 
ح و فــرم،  دسترســی شــده اســ . کیفی  هــای مقیــاس، طــر
هویــ  و ... در الوی  هــای بعــدی قــرار گرفتــه انــد )جــدول 3 (.

تجارب فضاهای شهری زیرزمینی

ــه  ــاز شــهرها ب ــا افزایــش جمعیــ  شــهرها، گســتر  آنهــا و نی ب
شــهری  فضاهــای  کاربــرد  زیرزمینــی،  ارتباطــی  شــبمه های 
کثــر شــهرهای بــزرگ  زیرزمینــی دو چنــدان شــده اســ . در ا
دنیــا، چــه در شــرق و چــه در غــرر، شــهروندان بیشــتر وقــ  
کننــد]21[ . نمونــه  گونــه فضاهــا ســپری مــی  خــود را در ایــن 
فضاهــای شــهری زیرزمینــی موجــود در شــهرهای پاریــس، 
کا42 ، تورنتــو و اســتمهلم همچــون ایســتراه های مهــم  اوزا
راســتای  در  انــد.  قبیــل  ایــن  از  خریــد  بــزرگ  کــز  مرا و  متــرو 
و  گی هــا  ویژ از  شــهری  طراحــی  کیفی  هــای  اســتوراج 
کاســتی های فضاهــای شــهری مذکــور مــورد مطالعــه قــرار مــی 

  .)  4 گیرد)جــدول 

مجتمع ایستگاهی له ال43  )فرانسه، پاریس( 

مجموعــه لــه ال بــا وســع  100 هــزار مترمربــع بــر روی ســطح 
زمیــن و 4 طبقــه در زیــر ســطح زمیــن محــدوده ای از بافــ  

تاریوــی شــهر پاریــس ایجــاد شــده اس )شــمل  4(.

تشــمیل  پــارک  را  زمیــن  ســطح  روی  مســاح   از  بســیاری 
احاطــه  را  آن  زیبــا  تاریوــی  ســاختمان های  کــه  دهــد  مــی 
کــرده اســ . مجموعــه لــه ال نمونــه منحصربفــردی از تنــوع 
متــرو،  اصلــی  ایســتراه  شــامل  کاربری هــا،  و  عملمردهــا 
تاسیســات  و  پاســاژ  پارکینــگ،  اتومبیــل،  عبــور  مســیرهای 

شناســ ]11[. اســور  شــامل  عمومــی  تفریحــی 

کا(  مجتمع کیتا )ژاپن، اوزا

کنــون بیــش  ا ایــن مجتمــع  گســتر  های متعــدد،  از  بعــد 
از 127 هــزار مترمربــع مســاح  دارد و شــامل بیــش از هــزار 
مغــازه و رســتوران اســ . ایــن مجموعــه پیرامــون مجموعــه 
کــه متشــمل از  ایســتراهی گســترده ای ممانیابــی شــده اســ  
کاســ . ایــن محــدوده متشــمل از  ایســتراه های اومــدا44و اوزا
شــبمه گســترده مال هــای زیرزمینــی و دربردارنــده واحدهــای 
مال هــای  مجموعــه  احــداث  اســ .  متعــددی  تجــاری 
کنــار ســایر مســتحدثات، کمــک  زیرزمینــی ایــن محــدوده در 
شــایانی بــه لــذت و آســایش بوــش نمــودن یمــی از شــلوغ 
کلــی یــک  کــز شــهری نمــوده اســ ]18[. بــه طــور  تریــن مرا
کــه متشــمل از  کیتــا وجــود دارد  منطقــه وســیع زیرزمینــی در 
ــدی همچــون وایتــی45 ، اومــدا، دیامــور46،  محیط هــای خری

اســ .  و هانمیــو ســانبانرای47  کا  اوزا

ــز اداری  ــا توســعه مرک در شــهرهای دیرــر ژاپــن همچــون توکیــو، ب
تجــاری )CBD( فضــای آرام و مطلوبی در تقاطع های بزرگ شــهری 
زبرزمینــی، برنامــه ریــزی، طراحی و اجرا شــده اســ . ]12[ منطقه 
کا( دارای بیش از 200 واحد  تجاری اســ . به ســبب  مذکور)در اوزا
تنــوع و پیچیدگــی، ایــن محــدوده بــه عنــوان بزرگتریــن شــبمه 
زیرزمینــی در ژاپــن شــناخته مــی شــود. ]12[ در مــال زیرزمینــی 
کا جهــ  ایجــاد ســرزندگی و طــراوت بــه  منطقــه کیتــا شــهر اوزا

پوشــش گیاهــی )طبیعــی( توجــه ویــژه شــده اس )شــمل 5 (.

گیاهی طبیعی در فضاهای زیرزمیني  ]23[شکل4: پرسپکتیو-برش مجموعه بزرگ زیرزمیني »له ال«]22[ شکل 5:  پوشش 
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ایستگاه یونیون 48)کانادا، تورنتو( 

شــبمه  کانــادا،  کشــور  تورنتــو  در  موجــود  زیرزمینــی  شــبمه 
زیرزمینــی،  راه هــای  پیــاده  از  هــم پیوســته  بــه  و  بــزرگ  ای 
کــه  کــز خریــد زیرزمینــی اس )شــمل 6 (  کــز تجــاری و مرا مرا
امــمان حرکــ  در بوــش اعظــم ناحیــه مرکــزی شــهر را بــدون 
مواجهــه بــا هــوای نامناســب و ترافیــک خیابان هــا فراهــم مــی 
گرانتریــن و شــیک  کــز خریــد زیرزمینــی، برخــی از  کنــد. در مرا
تریــن مغازه هــای شــهر وجــود دارد و بــا ایســتراه های متــرو 
کوچــک در دیرــر شــهرها تفــاوت دارنــد. ]24[ توســعه فضاهــای 
زیرزمینــی ایــن منطقــه در جهــ  حفــظ ایمنــی شــهروندان در 
کنین شــهر بتواننــد در  شــرایط نامســاعد جــوی اســ  تــا ســا
فصــول ســرما و یوبنــدان بــه نقــاط موتلــف شــهر مراجعــه و 
نیازهــای روزمــره  خــود را بــدون نیــاز بــه خــروج از شــبمه پیــاده و 

کننــد. ]25[ ســواره زیرزمینــی تامیــن 

در شــبمه های زیرزمینــی ایجــاد شــده در تورنتــو و مونترئــال بــه 
مــرور سیســتم های جهــ  یابــی همچــون )PATH( در تورنتــو و 
)RESO( در مونترئــال جهــ  کمــک بــه جهــ  یابــی اســتفاده 
گیــری ایســتراه  گردیــده اســ .  قــرار  انــدازی  کننــدگان راه 
زیرزمینــی  عمومــی  نقــل  و  حمــل  مهــم  نقطــه  در  یونیــون 
تورنتــو و در نزدیمــی ســاحل میــزان جــذر جمعیــ  متشــمل از 

شــهروندان و توریســ  را دوچنــدان نمــوده اســ ]18[.

میدان سرگلزتورگ49)سوئد، استکهلم(

ــه  میــدان ســرگلزتورگ در قلــب شــهر اســتمهلم، در دو ســطح ب
کــه عابریــن پیــاده  بــه ســطح اول  گردیــده  گونــه ای طراحــی 
و وســایل نقلیــه بــه ســطح دوم منتقــل شــده انــد. بنابرایــن 
بــه حداقــل مممــن  تداخــل میــان ترافیــك ســواره و پیــاده 
کــه  گــردد  کاهــش یافتــه اســ  . از طــرف دیرــر مشــاهده مــی 
حتــی  میــدان،  ایــن  در  قطــار  ایســتراه  خروجــی  وجــود  بــا 
کافــی بــرای عبــور عابریــن  در ســاعات اوج ترافیــک، فضــای 
وجــود دارد. فضــای شــهری زیرزمینــی واقــع در ایــن میــدان 

ــه  ــر ب ــویی دیر ــتوران و از س ــاری و رس ــش تج ــه بو ــو ب ــک س از ی
پایانــه خطــوط ریلــی منتهــی مــی شــود]18[. فضــای شــهری 
ورودی ایســتراه راه آهــن اتصــال مطلــور فضــای زیــر زمیــن 
اســتمهلم  نمونــه  در  اســ .  کــرده  فراهــم  را  زمیــن  روی  و 
کــه  سلســله مراتــب فضاهــا از تــراز 0.00+ بــه 1- بــه نحــوی اســ  
ــر  ــج تغیی ــه تدری ــن و ب ــزان ممم ــن می ــه کمتری ــا ب ــب فض مواط
فضــا را احســاس مــی کنــد.  طبیعــی اســ  تغییــر تدریجــی و نــرم 
کــه بــا علــم بــه سلســله مراتــب فضاهــا ایجــاد گردیده)شــمل  7(، 
موجــب ارتقــاء کیفیــ  فضایــی شــده و در نتیجــه  بــرای انســان 

کنــد]18[. حــس خوشــایندی ایجــاد مــی 

وضعیــ   گرفتــن  نظــر  در  بــا  زیرزمینــی  شــهری  فضاهــای 
گونه هــای فضــای شــهری  بــا دیرــر  خاصشــان در مقایســه 

شکل7: پالن و  برش ورودی فضای شهری زیرزمینی واقع در میدان سرگلزتورگ

]18[  ))PATH شکل 6:  مرکز خرید تورنتو، بخشي از شبکه پیاده راه زیرزمیني

کیفی  های حاصل از 
ویژگی ها و پاسورو به 

کاستی ها
کاستی ها)-(  ویژگی ها)+( و 

)-(محدودی  و یا عدم وجود نور طبیعيآسایش

)-(محدودی  و یا عدم و جود هواي تازهآسایش

)+(توجه به منظر طبیعيحس تعلق و آسایش

)+(سیستم جه  یابي براي مراجعینخوانایی

)-(وجود خطر در هنرام سیلایمنی

)-(حس ترسامنی 

)-(حس خفري با توجه به محصوری  زیادبصری و تطابق

)-(محدودی  دسترسی معلولیندسترسی

انعطاف پذیری و 
بصری

ک و  )-(باال بودن هزینه اجرا با توجه به نوع خا
محدودی   ایجاد فضاهاي وسیع 

)-(در دیدرس نبودنامنی  و بصری

)-(دل مردگی سرزندگی و تنوع

)-(کمبود جاذبه های بصریتنوع

کاربری فضاتطابق )فرم و عملمرد( )+(توجه به ابعاد و 

)+(وجود المان های خاطره انریزحس تعلق

کیفیت های الزم در فضاهای شهری زیرزمینی در نتیجه بررسی  جدول 4: 
کاستی ها  ]18[ گی ها و  ویژ
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بــه عبارتــی  کیفی  هــای منحصربفــردی هســتند.  نیازمنــد 
ــه کیفی  هــا در فضاهــای شــهری زیرزمینــی محســوس  ــاز ب نی
تــر از فضاهــای شــهری روی ســطح زمیــن اســ . بــر اســاس 
زیرزمینــی  شــهری  فضاهــای  موضــوع  پیرامــون  پژوهشــی 
پاســورو،  ]27[  ســرزندگی و دسترســی  از جملــه کیفی  هایــی 
شــهری  فضاهــای  در  کاســتی ها  بــه  توجــه  بــا  کــه  بودنــد 
گونه هــای دیرــر  زیرزمینــی شــهر تهــران مــی بایســ  نســب  
فضاهــای شــهری روی ســطح شــهر بیشــتر مــورد توجــه قــرار 
کاســتی های تجربیــات  گی هــا و  گیرند)شــمل 8 (. بررســی ویژ
ج از ایــران  مــی توانــد معــرف برخــی کیفی  هــای  داخــل و خــار
مطلــور بــرای فضــای شــهری زیرزمینــی باشــد)جدول 4 (. 

یافته ها و بحث
یــك فضــای شــهری زیرزمینــی بــه جهــ  قرارگیــری در موقعیتــی 
از شــهر کــه متفــاوت بــا ســایر فضاهــای روی ســطح زمیــن اســ ، 
مجموعــه کیفی  هــای متفاوتــی را هــم مــی طلبــد. در همیــن 
راســتا کنــدوکاو خصوصیــات فضــای شــهری زیرزمینی الزمــه ارائه 
ــای  ــه از فضاه ــن گون ــهری ای ــی ش ــای طراح ــه کیفی  ه مجموع
ســاختار های  زیرزمینــی  شــهری  فضاهــای  اســ .  شــهری 
کنده  جدیــدی هســتند کــه اطالعــات و دانــش مرتبــط بــا آن هــا پرا
گونــه فضاهــا مــی بایســ   اســ ]28[. مطالعــه و بررســی ایــن 
)ســازه ای-تاسیســاتی( و طراحــی  فنــی  از دو منظــر  همــواره 
کار بــه واقــع  گیــرد تــا حاصــل  معمــاری و شهرســازی صــورت 
کندگــی اطالعــات مــی  ــردی باشــد. یمــی از دالیــل عمــده پرا کارب
توانــد همیــن امر باشــد. بنابرایــن در ارتباط بــا موضوع کیفی  نیز 
در نظــر گرفتــن شــرایط فنــی و طراحــی حائــز اهمیــ  اســ . بــرای 
کننده هــا  در فضاهــای زیرزمینــی کــه بعضــا بواســطه  نمونــه جدا
فراهــم نمــودن گزینه هایــی بــه منظــور قرارگیــری عملمردهــای 
متفــاوت پشــتیبانی کننــده ســاختار ایــن گونــه فضاهــا اســ ، 
جــدا  دهنــد]29[.  مــی  افزایــش  را  فضایــی  پذیــری  انعطــاف 
کننده هــا مــی توانــد صرفــا جهــ  طراحــی مطلــور و ارتقــا کیفی  
انعطــاف پذیــری  و هــم جهــ  بهبــود محدودی  هــای حاصــل از 
عناصــر ســازه ای و تاسیســاتی مورد اســتفاده باشــد. کیفی  های 
اصلــی  کــه مــی توانند بــر طراحی فضاهــای زیرزمینی موثر باشــند: 

شکل8: میزان کیفیت های طراحی شهری فضاهای شهری زیرزمینی  
داخلی ]27[ 

دسترســی و محصوریــ ، جهــ  و مســیریابی، تناســب فضایــی، 
نورپــردازی طبیعــی و مصنوعــی،  بیــرون،  بــا محیــط  ارتبــاط 
ــه  ــح، رنــگ، میــزان کیفیــ  صــدا و هــوا اســ . ]30[. الزم ب مصال
ذکــر اســ  کــه نــراه مثبــ ، بــا هــدف تبدیــل تهدیــدی همچــون 
محصوریــ  زیــاد در فضاهــای شــهری زیرزمینــی، بــه فرصتــی 
همچــون اســتفاده بهینــه از محصوریــ  مانند فضاهای مســقف 
ــازار ایرانــی، نمتــه ظریفــی اســ  کــه مــی توانــد  و کامــال محصــور ب
بســیار موثــر و ســازنده باشــد. محصوریــ  در فضاهــای بــازار ایرانی 
دارای انعطــاف اســ  و بــه شــمل های متنوعــی ســامان مــی 
یابــد]30[. جوانبــی. کــه حــدود کلــی کیفیــ  فضاهــای زیرزمینی 

را تعریــف مــی کننــد عبارتنــد از:

ایســتراه زیرزمینــی،  یــک  نیازهــای عملمــردی  عملمــردی: 
کارآمــدی حرکــ . ارتباطــات درونــی فضاهــا و 

ــا  کــه مرتبــط ب روحی-روانــی: عبــارت اســ  از تمامــی جوانبــی 
تجربــه اســتفاده کننــدگان از فضــا اســ . یمســوی ایــن تجربــه 
ایــن  امنیــ  عمومــی و ســوی دیرــر آن آســایش اســ . در 
کلــی آنهــا  میــان مــی تــوان در ارتبــاط بــا کیفیــ  ابنیــه و ترکیــب 

کــرد.  صحبــ  

کلــی ســاختاری شــامل  کیفیــ   ســاختاری: عبــارت اســ  از 
انعطــاف پذیــری و امــمان پذیــری تغییــر. از طرفــی دیرــر نیــاز بــه 
تمنیمــی اصلــی و ســاختاری پایــدار اســ . یــک ســاختار پایــدار 
کــه اجــازه انعطــاف پذیــری فضایــی بیشــتری  ســاختاری اســ  
کــرده و ایــن امــر  را در مــدت دوره زمانــی طوالنــی تــری فراهــم 
قابــل بازیافــ  و اســتفاده مجــدد باشــد ]17[.  بنــا بــر آنچــه 
کتــور اصلــی مــی  کــرده انــد، 3 فا کــرز و همــماران ]31[ بیــان  کــه 
توانــد بــر رفتــار و تجربــه از فضاهــای زیرزمینــی تاثیــر برــذارد. 

کتورهــای مذکــور عبارتنــد از: فا

گی هــای فــردی شــامل: ســن، جنــس و تجــارر شــوصی.  ویژ
بــر  عــالوه  بیشــتری  جزئیــات  بــه   ]32[ متوصصیــن  برخــی 
گی هــای مهــم فــردی  همچــون ســطح مــادی، وضعیــ   ویژ

کننــد.  اجتماعــی و پیــش زمینــه مذهبــی اشــاره مــی 

و  مــردم  مشــوص  انتظــار  نــوع  کــه  چیــزی  شــامل:  زمینــه 
مثــال  بــرای  دارد.  آن  بــه  بســتری  فضــا  از  شــان  قضــاوت 
موقعیــ  یــک ایســتراه بــر روی و یــا زیــر ســطح زمیــن و یــا اینمــه 
کوچــک باشــد. روانشناســی محیطــی  در یــک شــهر بــزرگ یــا 
کتــور زمینــه مــی  گــی محیــط پیرامــون نیــز مشــمول فا یــا ویژ
شــود. ون الرهــون50  ]33[ روانشناســی محیطــی را همــان 
و  ایســتراه  پیرامــون  بــه  منتهــی  گذرهــای  عمومــی  کنتــرل 
کــه در پیرامــون ایســتراه صــورت مــی  فعالی  هــای طبیعــی 
پذیــرد، ســازمان فضایــی ایســتراه، نورپــردازی، حضــور مــردم  
ــه در  ک ــی  ــج پژوهش ــد. نتای ــی دان ــماوی  م ــس کنج ــزان ح و می
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ســال 1996 بــر روی هــر دو گونــه فضاهــای روی ســطح زمیــن و 
ــه  ک زیرســطح زمیــن شــهر صــورت پذیرفتــه نشــان داده اســ  
کــه در تونــل  بیشــترین تجــارر منفــی در ممان هایــی اســ  
و یــا زیرپــل ســاخته شــده انــد. دالیــل تجربــه منفــی چنیــن 
فضاهایــی در اصــل: رفتارهــای ناخواســته مــردم، تاریمــی و 
ــف  ــه ضع ــه نقط ــه ب ــا توج ــن ب ــ . بنابرای ــف اس ــی ضعی خوانای
فضاهــای زیرزمینــی در ایــن زمینــه، مــی بایســ  کیفی  هــای 
خوانایــی و امنیــ  )بــه طــور خــاص متاثــر از روشــنایی( بیــش از 
ســایر کیفی  هــا بــرای طراحــی فضاهــای شــهری زیرزمینــی، 
گیــرد. طراحــی یــک فضــا)در  مــد نظــر تیــم طراحــی شــهری قــرار 
اینجــا فضــای زیرزمینــی( حاصــل ادغــام فــرم و عملمــرد اســ . 
جنبــه روانــی نیــز بــا تاثیــر بــر تجربــه فضــا در زمینــه ای مشــوص، 
بــا فــرم و عملمــرد درآمیوتــه اســ . فــرم و عملمــرد تنهــا در 
کنــار هــم معنــا دارنــد و دارای کیفیــ  انــد. جنبــه روانــی بســیار 
از دو جنبــه فــرم و عملمــرد تاثیــر پذیــر اســ . بــه ایــن ترتیــب 
گی هــای فضایــی فــرم، عملمــرد و جنبــه روانــی  رابطــه میــان ویژ
ــودن  ــه روشــن ب ک ــر واضــح اســ   ــر مــی شــود]28[.  پ شــفاف ت
مفهــوم واژه کیفیــ  از نظــر معنایــی در حــوزه طراحــی شــهری 
کــه شــامل مــی شــود، کمــک شــایانی بــه فهــم نــوع  و قلمرویــی 
و میــزان ارتبــاط آن بــا موضــوع فضاهــای شــهری زیرزمینــی 
کــه  کــرد. بنابرایــن مــی تــوان کیفی  هــای شــاخصی را  خواهــد 
در فضاهــای شــهری زیرزمینــی دارای الویــ  هســتند در ســه 

کــرد: گــروه عملمــردی، فرمــی و روحی-روانــی بیــان 

دسترســی،  مجــاورت،  ارتباطــی،  الروهــای  عملمــردی: 
کوســتیک و صــوت، نــور، دمــا، کیفیــ  هوا پیوســتری فضایــی، آ

کلــی از فضــا بــرای اســتفاده  روحی-روانــی: تاثیــر رویــ  نمایــی 
کننــدگان جهــ  احســاس امنیــ  و جلوگیــری از وقــوع جــرم و 
جنای )C.P.T.E.D( ، گریز پذیری در شــرایط بحران، میدان دید و 
نور، نظارت و حضور مردم، همچنین آســودگی شــامل مســیریابی، 
جذابیــ  و نرهــداری، آســودگی روحی-روانــی و نــور روز)طبیعــی(.

و  ســاختار  مصالــح،  هماهنرــی  و  رنــگ  تونالیتــه  فرمــی: 
کننــده، ابعــاد، مبلمــان )موقعیــ  و طراحــی  دیوارهــای جدا
ــی  ــور کل ــه ط ــا( ]28[ و ب ــه برقی ه ــا و پل ــون پله ه ــواردی همچ م
عناصــر  و  اجــزاء  چیدمــان  در  هماهنرــی  و  وحــدت  ایجــاد 
دریافــ   تــوان  مــی  مجمــوع  در  بنابرایــن  فضــا.   ســازنده 
ــه نیازهــای مــردم را در فضــای  ک ــه اهــم کیفی  هایــی  ک نمــود 
گویــد: امنیــ ، خوانایی)حــس جهــ   زیرزمینــی پاســخ مــی 

اســ . آسایش)روشــنایی(  و  یابــی( 

بنابــر یافته هــا پیرامــون خصیصه هــای فضاهــای زیرزمینــی، 
نیازهــای مــردم در فضاهــای زیرزمینــی در مقیــاس شــهری 
پژوهشــرران)ایرانی  نظــرات  از:  ج  مســتور کیفی  هــای  و 

شــهری،  مطالعــات  و  شــهری  طراحــی  حــوزه  غیرایرانــی(  و 
پروژه هــای طراحــی شــهری)در انرلســتان و آمریــما(، تجــارر 
فضاهــای زیرزمینــی در جهــان و ایــران و کیفی  هــای حاصــل 
از مجموعــه فرآینــد پژوهــش؛ کیفی  هــای فضاهــای شــهری 
زیرزمینــی را مــی تــوان شــامل: خوانایــی، ســرزندگی، آســایش، 
امنیــ ،  تطابــق،  تعلــق،  حــس  پذیــری،  انعطــاف  ایمنــی، 
هویــ ، دسترســی، گریزپذیــری، اعتــدال، همســانی و مقیــاس 
عملمــردی عنــوان کرد)شــمل 9 (.  بنــا بــر مشــوصه های بــارز 
پژوهــش  محتــوای  از  ج  زیرزمینی)مســتور شــهری  فضــای 
گونــه فضاهــا  ایــن  حاضــر( و موقعیــ  ممانــی آن در شــهر، 
منحصربفــرد  ســاختاری  در  کیفی  هایــی  تدویــن  نیازمنــد 
هســتند. کیفی  هــای مرتبــط بــا ایــن گونــه فضاهــا را مــی تــوان 
کلــی ارائــه کرد)شــمل  10(.  بــر اســاس حــوزه تاثیــر در 3 بوــش 

از  کیفی  هایــی  بــرون فضایــی: شــامل  کیفی  هــای  الــف( 
ــالوه  ــا ع ــر آن ه ــ  تاثی ــوزه تح ــه ح ک ــی  ــهری زیرزمین ــای ش فض

کیفیت های  طراحی شهری  شکل 9: موارد موثر بر تبیین و مهم ترین 
فضاهای شهری زیرزمینی

کیفیت های  فضاهای شهری زیرزمینی شکل 10: مدل 
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شکل 11: ساختار انواع کیفیت های فضاهای شهری  زیرزمینی

بــر محــدوده فضــای شــهری هــدف، فضاهــای جانبــی و روی 
ســطح زمیــن اســ . ماننــد همســانی و مقیــاس عملمــردی

ر( کیفی  هــای میــان فضایــی: عبــارت اســ  از کیفی  هــای 
شــهری  فضاهــای  حدفاصــل  ارتباطــی  فضاهــای  بــر  موثــر 
ماننــد  زمیــن.  ســطح  روی  شــهری  فضاهــای  و  زیرزمینــی 

گریزپذیــری. و  دسترســی 

حــوزه  کــه  کیفی  هایــی  فضایــی:  درون  کیفی  هــای  پ( 
ــهری را  ــای ش ــدوده درون فض ــط مح ــا فق ــش آن ه ــ  پوش تح

شــامل مــی شــود. ماننــد ســرزندگی و انعطــاف پذیــری

بــر پایــه مــدل تعریــف شــده بــرای انــواع کیفی  هــای فضاهــای 
حوزه هــای  از  یــک  هــر  کیفی  هــای  زیرزمینــی،  شــهری 
تاثیــر بــرون فضایــی، میــان فضایــی و درون فضایــی شــامل: 
پذیــری،  انعطــاف  ایمنــی،  آســایش،  ســرزندگی،  خوانایــی، 
درون  قالــب  در  هویــ   و  امنیــ   تطابــق،  تعلــق،  حــس 
گریزپذیــری و اعتــدال در قالــب میــان  فضایــی؛ دسترســی، 
مقیاس)عملمــردی(،  همســانی،  کیفی  هــای  و  فضایــی 
خوانایــی، ایمنــی و امنیــ  در قالــب بــرون فضایــی ارائــه مــی 
شود)شــمل11 (.  کیفی  هــای خوانایــی، ایمنــی و  امنیــ  در  
دو بوــش  درون و بــرون فضایــی صرفــا از جهــ  گســتره حــوزه  
کــه تعریــف  تاثیــر متمایــز مــی شــود. بنابرایــن بدیهــی اســ  
امنیــ  درون فضایــی و امنیــ  بــرون فضایــی متفــاوت اســ .

نتیجــه گیــری

از فضاهــای شــهری  گونــه ای  زیرزمینــی  فضاهــای شــهری 
ــادا(،  کان ــال  ــو و مونترئ ــد تورنت ــل اقلیمی)مانن ــه عل ــه ب ک اســ  

کا ژاپــن(،  کمبــود فضــا در شــهر)مانند اســتمهلم ســوئد و اوزا
کاهــش  کا ژاپــن(،  توســعه شــبمه زیرزمینــی مترو)ماننــد اوزا
مداخــالت در بافــ  تاریوی)ماننــد پاریــس فرانســه( ایجــاد 
کیفی  هایــی اســ   گونــه فضاهــا نیازمنــد  مــی شــود. ایــن 
کیفی  هــای  شــود.  داده  پوشــش  شهریشــان  ابعــاد  تــا 
فضاهــای شــهری زیرزمینــی ارائــه شــده در پژوهــش پیــش 
پژوهشــی  تجــارر  از  حاصــل  خــاص،  ای  مجموعــه  روی 
متوصصیــن و پژوهشــرران ایرانــی و غیرایرانــی حــوزه طراحــی 
ح هــای شــهری، تجــارر موفــق و   شــهری)جداول 1 و2 (، طر
برخــی کاســتی های موجــود در نمونه هــای جهانــی و داخلــی 
ایجــاد فضاهــای زیرزمینی)جــداول 3 و 4 ( و قســم  یافته هــا 
و بحــث اســ . فضاهــای زیرزمینــی بــه منظــور ایفــای نقــش بــه 
عنــوان یــک فضای شــهری مــی بایســ  مجموعــه کیفی  های 
منحصربفــردی را در قالــب و ســاختاری متناســب بــا نیــاز خــود 
کــه کیفیــات فضاهــای شــهری  در هــر شــهر دارا باشــد. از آن جــا 
شــهری،  فضــای  مشــوص  محــدوده  بــر  عــالوه  زیرزمینــی 
حــدودی فراتــر را نیــز تحــ  پوشــش قــرار مــی دهــد، نیازمنــد 
کیفی  هــای »طراحــی  ســاختاری اســ  تــا بیانــی جامــع از 
شــهری« ایــن گونــه فضاهــا داشــته باشــد. مــدل نویــن دســته 
بنــدی انــواع کیفیــ  در فضاهــای شــهری زیرزمینــی  مــی توانــد 
پیشــنهادی مطلــور بــرای پوشــش جامــع ســایر صفــات ایــن 
گونــه فضاهــا باشــد. نتایــج پژوهــش بعمــل آمــده شــامل: مــدل 
کیفی  هــای فضاهــای شــهری زیرزمینــی، کیفی  هــا و ابعــاد 
کیفیــ   گام موثــری در راســتای ارتقــاء  هــر یک)جــدول 5 (، 

کنونــی و آینــده اســ . فضاهــای شــهری زیرزمینــی  دوران 
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جدول5: ابعاد کیفیت های طراحی شهری فضای شهری زیرزمینی
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پی نوشت ها
  در برخــی از ترجمه هــای فارســی از ایــن عبــارت اســتفاده شــده اســ  که . 1

بــا توجــه بــه عبــارت »Underground Space«  در حــوزه طراحــی 
شــهری صحیــح نمی باشــد و عبــارت »فضــای زیرزمینــی« صحیــح 
اســ )برای اطالعــات بیشــتر مراجعــه شــود بــه پایــان نامــه کارشناســی 
ــهری  ــای ش ــی فضاه ــای طراح ــن راهنم ــهری »تدوی ــی ش ــد طراح ارش

زیرزمینــی« صــص 26-25 (.
21.UPS (Underground Pedestrian System (
31.CBD  )Central Business District(

اســاس . 4 بــر  شــهری  زیرزمینــی  فضاهــای  طراحــی  اصــول  تدویــن    
آموزه هــای ســردار های ســنتی ایران، مطالعــه مــوردی: شــهر یــزد، 
دانشــراه  شهرســازی،  دکتــری  دوره  رســاله  منتظرالحجــه،  مهــدی 

.1394 مــدرس،  تربیــ  

»بررســی علــل تغییــرات اجتماعــی از نــراه نــورث، ویلیامســون، گریــف . 5
کلــو و مــوف )عنــوان عربــی: دراســه اســبار التغییــرات االجتماعیــه  و ال
کلــو و مــوف(« در نشــریه  مــن منظــار نــورث، ولیامســون، غریــف، ال
جســتارهای اقتصــادی، دوره 5، شــماره 10، پاییــز و زمســتان 1388. 
» اصــل ارتبــاط در طراحــی شــهری« در نشــریه هنرهــای زیبــا، شــماره 

14، تابستان 1382.       
کانــون فرهنــگ« در نشــریه هنرهــای زیبــا، شــماره 7، 1379. » شــهر: 

  »تحلیــل و ارزیابــی فعالیــ  نشســتن در فضاهــای شــهری بررســی . 6
مــوردی: میدانچــه تئاتــر شــهر« در نشــریه نامــه معمــاری و شهرســازی، 

دوره 7، شماره 13، پاییز و زمستان 1393.   
تعییــن معیارهــای طراحــی بدنــه شــهری  راســتای  » جســتاری در 
بــا توجــه بــه فرهنــگ قــوم ترکمــن« در نشــریه معمــاری و شهرســازی 
فــی  معر « آرمانشهر، دوره 5، شماره 11، پاییز و زمستان 1392. 
کولــوژی و اســتوراج معیارهــای هماهنرــی و عــدم هماهنرــی  ویدئوا
ویدئوکولــوژی  مطالعــات  از  بینایــی  دســتراه  بــا  بصــری  محیــط 
گــون » در نشــریه  گونا انجــام شــده بــر روی نمــای ســاختمان های 

مدیری  شهری، دوره 9، شماره 27، بهار و تابستان 1390. 
کیفیــ   ارتقــای  بــر  فرهنرــی  مناظــر  »بازآفرینــی«  »نقــش   
»زندگــی شــهروندی« )نمونــه مــوردی: مجموعــه زندیــه شــیراز(« در 

نشریه نقش جهان، دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1390. 
در  شــهری  نشــانه های  کالبــدی  شناســی  گونــه  بــر  »درآمــدی   
در  یــزد(  شــهر  مــوردی:  )مطالعــه  شــهروندان  کــی  ادرا نقشــه های 
و  پاییــز   ،7 شــماره   ،4 دوره  شهرســازی  و  معمــاری  نامــه  نشــریه: 

زمستان 1390.     
ــرد  ــر رویم ــد ب کی ــا تا ــهری ب ــم ش ــش جرای ــی و کاه ــ  محیط ــا امنی »ارتق
C.P.T.E.D« در نشــریه بیــن المللــی مهندســی صنایــع و مدیریــ  

.1387  ،6 شــماره   ،19 دوره  تولیــد، 

شــاخص . 7 دیــد  محور هــای  هدفمنــد  طراحــی  بــر  کــم  حا »اصــول 
شــهری« در نشــریه هویــ  شــهر، دوره 2، شــماره 3، پاییــز و زمســتان 

      .1387
کــودکان  بــرای  آموزشــی  ابــزار  مثابــه  بــه  شــهری  فضــای  »طراحــی 
نشــریه  در  نیویــورك(«   - آمریــما  متحــده  موردی ایــاالت  )نمونــه 

تمنولوژی محیط زیس ، دوره 10، شماره 4، زمستان 1387. 
کالبــد شــهر و هویــ  )کالبــد شــهر تابــع  » پرســمان تبعــی در گفتمــان 
هویــ  یــا هویــ  تابــع کالبــد شــهر؟(« در نشــریه هویــ  شــهر، دوره 2، 

شماره 3، پاییز و زمستان 1387.   
»رویمــرد پایــداری در متــن شهرســازی« در نشــریه علــوم و تمنولــوژی 

محیط زیس ، دوره 9، شماره 1، بهار 1386.   
» هماوایــی نــور و رنــگ در فضــای شــهری ایرانی« در نشــریه هنرهــای 

زیبا، شماره 27، پاییز 1385.    
»کنــدوکاوی در معنــای شــمل شــهر« در نشــریه هنرهــای زیبــا، شــماره 

25، بهار 1385.     
» تبییــن مفهــوم شــناختی معیارهــای زیباشناســی در منظــر شــهر« در 

نشریه هوی  شهر، دوره 7، شماره 16، زمستان 1392.  
»ســنجش چارچــور ارزیابــی ســرمایه اجتماعــی در ســاختار شــهر بــا 
کیــد بــر نقــش فضاهــای عمومی )مطالعــه مــوردی: شــهر تهــران(« در  تا
.1391 زمســتان   ،12 شــماره   ،6 دوره  شــهر،  هویــ   نشــریه 

»تحــول عملمــرد و شــمل گیــری فضاهــای عمومی در ایــران« فصلنامــه . 8
اندیشه ایرانشــهر، شــماره 3، بهــار 1384 .

نشــریه . 9 در  مطلــور«  شــهری  فضاهــای  نیازمنــد  آینــده؛  »تهــران    
منظر، شماره 6، اردیبهش  1389.   

»شناســایی و ارزیابــی مولفه هــای تاثیرگــذار بــر تعامــالت اجتماعــی 
شــهری:  خیابان هــای  در  شــهروندی  روابــط  توســعه  و  تحمیــم 
نمونــه مــورد مطالعــه ســنندج« در نشــریه بــاغ نظــر، دوره 10، شــماره 

25، تابستان 1392.    
ــی در  ــل دسترس ــی از عام ــری ناش ــیب پذی ــزان آس ــی می »ارزیاب  
هنــرام وقــوع زلزلــه )مطالعــه مــوردی: محــدوده مرکــزی شــهرداری 
منطقــه 6 تهــران(« در نشــریه نقــش جهــان، دوره 2، شــماره 2، پاییــز و 

زمستان 1391.     
در  شــهری  شناســی  زیبایــی  تبارشناســی  بــر  تحلیلــی  »رویمــردی 
تعامــل بــا ســاختار مدیریتــی شــهر؛ بررســی و پیمایــش جهانــی بــا ارائــه 
راهمارهــای راهبــردی و اجرایــی« در نشــریه مدیریــ  شــهری، دوره 10، 

شماره 30، پاییز و زمستان 1391.   
»بســط مفهــوم محلــه بــا آناتومی مفهــوم اجتمــاع« در نشــریه مطالعــات 
.1389 تابســتان   ،7 شــماره   ،2 دوره  شناســی،  جامعــه 

  »تدویــن اصــول و ضوابــط طراحــی محیطــی ورودی شــهر« در نشــریه . 10
محیــط شناســی، دوره 29، شــماره 30، بهــار 1382.

  »فضاهــای عمومــی و زندگــی جمعــی در شــهر تاریوــی ورامیــن« در . 11
نشریه هوی ، دوره 7، شماره 15، پاییز 1392.  

»طراحــی روســتایی، مشــارک  و توســعه پایــدار« در نشــریه مســمن و 
.1389 زمســتان   ،132 شــماره   ،29 دوره  روســتا،  محیــط 

121. from Quantity to ,(2( Progression of Theories in Urbanism
.2006 ,Quality. Tehran: New Town Consultation Engineering

  »مــروری بــر سیاســ  های توســعه پایــدار محلــه ای بــا رویمــرد دارایــی . 13
کالبــدی« در نشــریه نامــه  کیــد بــر ســرمایه های اجتماعــی و  مبنــا و تا

معماری و شهرسازی، دوره 2، شماره 4، بهار و تابستان 1389. 
گیــری از ظرفی  هــای مشــارکتی  »توســعه اجتمــاع محلــی بــا بهــره 
در رویمــرد دارایــی مبنــا )مطالعــه مــوردی: محلــه امامــزاده حســن، 
منطقــه 17 تهــران(« در نشــریه برنامــه ریــزی و آمایــش فضــا، دوره 16، 

شماره 2، تابستان 1391.    
)مطالعــه  محلــی  پایــدار  توســعه  در  مبنــا  دارایــی  رویمــرد  »نقــش 
مــوردی: محلــه امامــزاده حســن تهــران(« در نشــریه بــاغ نظــر، دوره 10، 

شماره 25، تابستان 1392.    
»طراحــی میــدان راه آهــن مشــهد بــا تمیــه بــر اصــول ادراك محیــط« در 
نشــریه معمــاری و شهرســازی ایران، شــماره 4، بهــار و تابســتان 1391.

  »فضاهــای عمومی شــهر« در نشــریه مدیریــ  شــهری، شــماره 14، . 14
تابستان 1382.    

»فضاهــای عمومــی و خصوصــی شــهر« در نشــریه اندیشه ایرانشــهر، 
شماره 3، بهار 1384.    

»آیــا توجــه بــه ســیمای شــهری مهــم اســ ؟« در نشــریه  آبــادی، 
شماره 53، زمستان 1385. 

  »ســنجش چارچــور ارزیابــی ســرمایه اجتماعــی در ســاختار شــهر بــا . 15
کیــد بــر نقــش فضاهــای عمومی )مطالعــه مــوردی: شــهر تهــران(« در  تا

نشــریه هویــ  شــهر، دوره 6، شــماره 12، زمســتان 1391.

  »راهبردهــای مدیریــ  بصــری منظــر در محــدوده پــارك میــان راهــی . 16
خــور و اطــراف آن در اســتان خراســان جنوبــی« در نشــریه پژوهش هــای 

محیط زیس ، دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1390.  
»ارزیابــی زیبایــی و هویــ  مــمان« در نشــریه هویــ  شــهر، دوره 4، 

شــماره 7، پاییــز و زمســتان 1389.



بــر . 17 کیــد  تا غیررســمی با  ســمونتراه های  در  امنیــ   »تحلیــل 
آســیب های اجتماعــی )مطالعــه مــوردی: محلــه خــاك ســفید تهــران(« 

در نشریه هوی  شهر، دوره 7، شماره 13، بهار 1392.  
بــا  کــم ســاختمانی بهینــه در محــالت حاشــیه نشــین  ترا » تعییــن 
ســفید  خــاك  مــوردی:  )مطالعــه  فرهنرــی   - اجتماعــی  مالحظــات 
ــماره  ــهر، دوره 5، ش ــازی آرمانش ــاری و شهرس ــریه معم ــران(« در نش ته

9، پاییز و زمستان 1391.    
محیط هــای  پایــداری  بــر  شــهری  درون  مهاجــرت  آثــار  تبییــن   «
تهــران(«  پنــج  منطقــه  کــن-  محلــه  مــوردی:  )مطالعــه  مســمونی 

در نشریه محیط شناسی، دوره 38، شماره 61، بهار 1391. 
» ارزیابــی تاثیــر اصــول نوشهرســازی بــر احیــای باف  هــای   
فرســوده محــالت و انســجام آنهــا« در نشــریه مطالعــات محیطــی هفــ  

حصار، دوره 1، شماره 1، پاییز 1391.   
» بازتــار اصــل سلســله مراتــب در شــهرهای ایرانی- اســالمی«   
در نشــریه معمــاری و شهرســازی آرمانشــهر، دوره 4، شــماره 7، پاییــز و 

زمستان 1390.     
ح منظــر شــهری محلــه خــور  »   ارزیابــی عدالــ  اجتماعــی در طــر
بوــ ، منطقــه 15 شــهرداری تهــران« در نشــریه معمــاری و شهرســازی 

آرمانشهر، دوره 3، شماره 5، 1389.   
» مــدل ســازی حرکــ  طبیعــی افــراد پیــاده بــر پایــه دیــد ناظــر در 
فضاهــای شــهری و معمــاری )جســتاری بــرای تدویــن مــدل تحلیــل 
ادراك بصــری فضایــی(« در نشــریه معمــاری و شهرســازی آرمانشــهر، 

.1389 تابســتان  و  بهــار   ،4 شــماره   ،3 دوره 

  »تعلــق جمعــی بــه مــمان، تحقــق ســمون  اجتماعــی در محلــه . 18
ســنتی« در نشــریه بــاغ نظــر، دوره 8، شــماره 16، بهــار 1390.

امنیــ   احســاس  در  خیابــان  کــی  ادرا و  فضایــی  ســازماندهی  »نقــش 
عابریــن )مطالعــه مــوردی: شــهر تبریــز(« در نشــریه هویــ  شــهر، دوره 

7، شــماره 16، زمســتان 1392.

  » تمامــل رویمــرد پیشــریری از جــرم مبتنــی بــر طراحــی محیطــی . 19
محیــط  و  مســمن  نشــریه  در  مســمونی«  محیطهــای  در   )CPTED(

.1392 زمســتان   ،144 شــماره   ،32 دوره  روســتا، 

گام نوســ  در تحقــق اهــداف . 20   » تشــمیل نهــاد اجتماعــی محلــه 
شــهر،  هفــ   نشــریه  در  رســمی«  غیــر  باف  هــای  توانمندســازی 

شماره 30، پاییز و زمستان 1389.   
گــزار   »طراحــی شــهری در بافتهــای فرســوده« در نشــریه   
 ،60 شــماره  فــارس،  اســتان  ســاختمان  مهندســی  نظــام  ســازمان 

زمستان 1387.     
گــزار  ســازمان  کالبــدی بافــ  قدیــم شــیراز« در نشــریه  » تحــوالت 
و  پاییــز   ،47 شــماره  فــارس،  اســتان  ســاختمان  مهندســی  نظــام 

.1384 زمســتان 

 »تدویــن راهبردهــای طراحــی مبــادی ورودی شــهرها بــا رویمــرد . 21
جنــور  ورودی  مطالعــه:  مــورد  )نمونــه  -بصــری  کــی  ادرا کیفیــات 
کالن شــهر تهــران(« در نشــریه معمــاری و شهرســازی ایران،  شــرقی 

.1393 تابســتان   ،7 شــماره 

» ســنجش رضایتمنــدی زنــان از پارك هــای بانــوان )مطالعــه مــوردی: . 22
پارك هــای بانــوان تبریــز(« در نشــریه هویــ  شــهر، دوره 8، شــماره 19، 

پاییز 1393.     
» نشــانه شناســی شــهری و نقــش آن در خوانایــی و شناســایی محیــط 
)مطالعــه مــوردی: محلــه نــازی آبــاد تهــران(« در نشــریه نقــش جهــان، 

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1392. 

آن )مطالعــه . 23 تاریوــی  بافــ   بــه  کمــال بوشــی  و    »هویــ  شــهر 
مــوردی: مشــهد مقــدس(« در نشــریه هویــ  شــهر، دوره 8، شــماره 19، 

پاییز 1393.     
اجتماعــی  تعامــالت  ارتقــاء  منظــور  بــه  شــهری  فضــای  »طراحــی 
)مطالعــه مــوردی: بلــوار بیــن محلــه ای(« در نشــریه هویــ  شــهر، دوره 

8، شماره 17، بهار 1393.        

»فرآینــد طراحــی فضــای شــهری بــر مبنــای اصــول زیبایــی   
وحــدت  میــدان  مــوردی:  اســالمی )نمونه   - شــناختی ایرانی 
اســالمی تهران(« در نشــریه مطالعــات شــهر ایرانی اســالمی، شــماره 11، 

بهار 1392. 

کیفیــ  محیــط محلــه« در . 24   » بررســی نقــش نفوذپذیــری در ارتقــاء 
نشریه هوی  شهر، دوره 9، شماره 21، بهار 1394.  

گــذر تاریوــی هفــ  منبــر« در نشــریه نامــه  » ارتقــا عملمــردی- کالبــدی 
.1388 زمســتان  و  پاییــز   ،3 شــماره   ،2 دوره  شهرســازی،  و  معمــاری 

»آفرینــش مــمان پایــدار: تأمالتــی دربــار نظریــه طراحــی شــهری« . 25
مرکز نشر علمی آثار دانشراه شهید بهشتی،  1390.  

» محیــط بصــری شــهر؛ ســیر تحــول از رویمــرد تزیینــی تــا رویمــرد پایــدار« 
.1387 تابســتان   ،4 شــماره   ،5 دوره  محیطــی،  علــوم  نشــریه  در 

)مطالعــه . 26 بانــوان  پارك هــای  از  زنــان  رضایتمنــدی  ســنجش   «   
مــوردی: پارك هــای بانــوان تبریــز(« در نشــریه هویــ  شــهر، دوره 8، 

شماره 19، پاییز 1393.    
کاربری هــا؛ مــروری بــر ادبیــات  » توســعه شــهری مبتنــی بــر ترکیــب 
ــهری،  ــزی ش ــه ری ــش و برنام ــریه پژوه ــران« در نش ــراهی آن در ای دانش

دوره 4، شماره 12، بهار 1392.    
» تحلیــل تطبیقــی احســاس امنیــ  در فضاهــای شــهری و روســتایی 
کوهدشــ « در نشــریه پژوهش هــای  مطالعــه مــوردی: شهرســتان 

روستایی، دوره 4، شماره  1، بهار 1392.   
سیاســ  های  در  اجتماعــی  مشــارک   ظرفی  هــای  ســنجش   «
کارآمــد شــهری« در نشــریه رفــاه اجتماعــی، دوره  مداخلــه در محــالت نا

12، شماره 46، پاییز 1391.    
کیفــی« در نشــریه  ارزیابــی  و  بازنرــری  » فضاهــای عمومی شــهری؛ 

.1384 پاییــز   ،23 شــماره  زیبــا،  هنرهــای 

کیــد بــر مولفه هــای . 27 » بــرآورد و ســطح بنــدی توســعه محلــه ای بــا تا
ســرمایه اجتماعــی )مطالعــه مــوردی: محــالت شــهر ابرکــوه(« در نشــریه 

پژوهش و برنامه ریزی شهری، دوره 5، شماره 18، پاییز 1393. 
در  ج«  کــر شــهر  کالبــدی  شــاخص های  ضریب ایمنــی  ســنجش   «

نشــریه جغرافیــا و توســعه، دوره 12، شــماره 34، بهــار 1393.

  »تحلیــل دگرگونــی بافــ  تاریوــی شــهر ســبزوار بــا اســتفاده از تئــوری . 28
شــماره   ،14 دوره  جغرافیایــی،  فضــای  نشــریه  در  فضــا«  چیدمــان 

48، زمستان 1393.   
»کاربســ  سیاســ  های طراحــی محــور در فراینــد چهارچــور توســعه 
اجتماعــات محلــی« در نشــریه معمــاری و شهرســازی ایران، شــماره 6، 

پاییز و زمستان 1392.    
»نراهــی ســاختاری بــه اصــالح شــبمه معابــر در باف  هــای فرســوده 
محــالت؛  فضایی ایــن  انــزوای  و  نفوذپذیــری  مشــمل  حــل  جهــ  
نمونــه مــوردی: باف  هــای فرســوده شــهر مشــهد«  در نشــریه مدیریــ  
.1391 زمســتان  و  پاییــز     ،30 شــماره   ،10 دوره  شــهری،  

فضاهــای . 29 بصــری  تنــوع  ارتقــا  در  تضــاد  مفهــوم  »بازخوانــی     
در  تهــران«  بهارســتان  میــدان  مــوردی:  نمونــه  عمومی شــهری 
نشــریه معمــاری و شهرســازی آرمانشــهر، دوره 2، شــماره 3، پاییــز و 

زمستان 1388.     
شــمل  در  فــارس  اتابــمان  دوره  شــهری  طراحــی  »خالقی  هــای 
گیــری شــبمه فضاهــای عمومی شــهری شــیراز« در نشــریه  مطالعــات 

شهر ایرانی اسالمی،  دوره 2، شماره 6،  زمستان 1390.  
»بررســی تطبیقــی مولفه هــای موثــر بــر شــمل گیــری و انتقــال خاطــرات 
تهــران،  مــوردی:  )نمونــه  عمومی شــهری  فضاهــای  در  جمعــی 
در  تئاترشــهر(«  میدانچــه  و  بهارســتان  میــدان  تجریــش،  میــدان 
نشــریه معمــاری و شهرســازی آرمــان شــهر، دوره 5، شــماره 11، پاییــز و 

.1392 زمســتان 

  »بررســی و تبییــن مفهــوم محلــه ســالم در محــالت ســنتی ایران . 30
)مطالعــه مــوردی: محلــه امــام زاده یحیــی تهــران(« نشــریه مطالعــات 
و پژوهش هــای شــهری منطقــه ای، دوره 5، شــماره 17، تابســتان 
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فـصـــلنـــامــه
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       .1392
»بررســی تاثیــر بزرگــراه بــر ســاختار اجتماعــی محله هــای شــهری: نمونــه 
و  نشــریه معمــاری  تهــران« در  کرمــان  و  فــدك  مــوردی محله هــای 

شهرسازی آرمانشهر، دوره 5، شماره 11، پاییز و زمستان 1392. 
بــه  نقــش پیوســتری فضاهــای ســبز در هویــ  بوشــی طبیعــی   «
شــهر )مــورد مطالعاتــی شــهرکرد(« در نشــریه معمــاری و شهرســازی 

آرمانشهر، دوره 5، شماره 9، پاییز و زمستان 1391.  
کیــد بــر شــهر نیویــورك(« در  »قرائتــی از نظــام شهرســازی آمریــما )بــا تا
نشــریه معمــاری و شهرســازی آرمانشــهر، دوره 4، شــماره 7، پاییــز و 

.1390 زمســتان 

کاربــرد آن در طراحــی شــهری« در نشــریه . 31   »مفهــوم حــس زمــان و 
هوی  شهر، دوره 7، شماره 13، بهار 1392.   

» طراحــی شــهری و معمــاری منظــر: دو حرفــه، یــك هــدف« در نشــریه 
علوم محیطی، دوره 7، شماره 3، بهار 1389.  

کالن  » طراحــی شــهری عمــودی، مفاهیــم و الزامــات تحقــق آن در 
شهر تهران« در نشریه باغ نظر، دوره 7، شماره 13، بهار 1389. 

» حرکــ  و زمــان در منظــر شــهری؛ انراره هــا و مفاهیــم طراحــی« 
در نشــریه بیــن المللــی مهندســی صنایــع و مدیریــ  تولیــد، دوره 

19، شماره 6، 1387.    
» شهرســازی منظــر: رویمــردی نویــن در معمــاری منظــر و طراحــی 
شــهری« در نشــریه بــاغ نظــر، دوره 5، شــماره 10، پاییــز و زمســتان 

.1 3 8 7

  » بررســی و تبییــن عوامــل موثــر فــرم شــهری بــر مصــرف ســوخ  . 32
خانوارهــا در بوــش حمــل و نقــل« در نشــریه نقــش جهــان، دوره 2، 

شــماره 2، پاییــز و زمســتان 1391.

  » تاثیــر متقابــل الروهــای رفتــاری در احیــای هویــ  محیــط شــهر . 33
هویــ   نشــریه  در  ســنندج(«  ورودی  محــدوده  مــوردی:  )مطالعــه 

شــهر، دوره 7، شــماره 13، بهــار 1392.

توســعه . 34 ح هــای  طر در  شــهر  رشــد  حــدود  تعریــف  ارزیابــی   «   
گونــه شــهری(« در نشــریه هویــ   شــهری ایران )از طریــق پایــش 11 

شهر، دوره 7، شماره 15، پاییز 1392.   
نشــریه معمــاری و  بــه مقولــه هویــ  در شهرســازی« در  نراهــی   «
.1392 زمســتان  و  پاییــز   ،11 شــماره   ،5 دوره  آرمانشــهر،  شهرســازی 

 » فراینــد مطلــور برنامــه ریــزی شــهری در حمله هــای هوایــی از . 35
دیــدگاه پدافنــد غیرعامــل )مطالعــه مــوردی: ناحیــه یــك منطقــه 11 
تهــران(« در نشــریه مطالعــات شــهری، دوره 1، شــماره 1، زمســتان 

      .1390
بــه  دهــی  پاســخ  در  قدیمی شــهری  محله هــای  کالبــد  ارزیابــی   «
احســاس امنیــ  )نمونــه مــوردی: محلــه ملــك آبــاد شــهر قزویــن(« در 
ــی(،  ــای جغرافیای ــانی )پژوهش ه ــای انس ــهای جغرافی ــریه پژوهش نش

. دوره 46، شماره 4، زمستان 1393 

مولفه هــای . 36 از  شــهری؛  طراحــی  اصــول  در  پارادایم هــا  »تغییــر    
کــی بــه رهیافــ  مــمان ســازی« در نشــریه  کالبــدی و اجتماعــی و ادرا
نامــه معمــاری و شهرســازی، دوره 3، شــماره 6، بهــار و تابســتان 1390. 
» بررســی و ســنجش حــس امنیــ  در مناطــق موتلــف شــهری )نمونــه 
مــوردی: مناطــق 2 و 11 تهــران(« در نشــریه  معمــاری و شهرســازی 

آرمانشــهر، دوره 3، شــماره 4، بهــار و تابســتان 1389.

  » چارچــور اســتراتژیك مدیریــ  بصــری شــهر« در نشــریه آبــادی، . 37
شــماره 53، زمســتان 1385.

  »شــناخ  محتــوای فضــای شــهری« در نشــریه هنرهــای زیبــا، . 38
 .1381 تابســتان   ،11 شــماره 

  » عوامــل موثــر بــر ســرزندگی فضاهــای شــهری، خلــق یــك فضــای . 39
شــهری ســرزنده بــا تمیــه بــر مفهــوم »مرکــز خریــد پیــاده«« در نشــریه 

هویــ  شــهرف دوره 4، شــماره 6، بهــار و تابســتان 1389.

دورة . 40 آغــاز  در  خصوصــی  عمومــی و  فضاهــای  تحــول  »ســیر    
مدرن ایــران« در نشــریه  اندیشة ایرانشــهر، ســال اول، شــماره ســوم، 

.1 3 8 4
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