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Introduction: Today, factors such as rapid population growth, increasing poverty, declining 

quality of life indicators, growth of informal settlements (marginalization), environmental 

pollution, etc. Have led to instability and reduced viability of urban communities. To this 

end, in recent decades, urban planners have proposed a variety of solutions, among which, 

the use of underground space, an emerging concept that has attracted much attention in 

recent years. 
Data and Method: The purpose of this study is to present a conceptual model of livable 

underground space. The present study is qualitative and typologically "parallel Monomethod. 

Therefore, in order to analyze qualitative data, meta-synthesis method (basic analysis) and 

content analysis (complementary analysis) have been used simultaneously. Basic analysis 

leads to the presentation of the initial conceptual model and complementary analysis leads to 

the explanation of components and the discovery of causal relationships. The method of data 

collection is documentary study and semi-structured interview. Nvivo software is used to 

analyze qualitative data and encode. 
Results: The results indicate that 54.9 percent of the area and 54 percent of the population of 

the ghaemshahr city is poor and very poor. Divorced women population is 2.5 times more 

divorced men which concentrate more in the center and north east of the city. Based on the 

results of regression and Pearson, from between the three dimensions of economic, social 

and physical, social poverty has the most impact on divorce. Also, the indicators of person 

density in the room, livelihood load and measure of general activity have an effective and 

significant role in divorce rate of ghaemshahr city. 
Conclusion: A conceptual model corresponding to the star grain pattern for the realization of 

livable subsurface space was presented. In line with the mentioned model, 4 key components 

of culture-community; Physical-visual; Resilience and environment were presented as the 

main structure. Each of the factors has nesting chains and hierarchy. The color components 

of belonging and identity are the themes of the culture-community dimension and the sub-

themes of location according to natural crises, optimal crisis management, reducing the 

degree of risk and danger through the type of land uses, paying attention to climate comfort 
at lower levels and fine tuning facilities. The lower levels complement the resilient 

dimension in the star grain pattern, respectively. 
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English Extended Abstract 
 

Introduction 

Today, cities are affected by the growing urbanization process with several challenges such as low-density 

development, increasing demand for space and natural resources, increasing energy consumption, 

environmental degradation, spatial inequality, intensification of air and noise pollution, intensity of events 

such as floods, Face storms, etc. These issues and problems in practice, have serious effects on human 

health, quality of life, sustainability and livability of cities. For this purpose, in recent decades, urban 

planners have proposed a variety of strategies in which the use of subsurface spaces is an emerging 

concept that has attracted much attention over the past few years. Underground spaces can also be used in 

the direction of a livable city. So that with the subsurface urban planning approach, we can move in the 

direction of improving the quality of public areas, increasing the per capita leisure and green spaces, as 

well as providing the necessary infrastructure. Indeed, in light of this approach and by releasing the 

terrestrial spaces for pedestrian movement, the transfer of uses such as temporary booths, coffee shops, 

pause space, etc. to the underground space, brings a relaxing and pleasant urban environment away from 

air and noise pollution. The existence of a safe pedestrian network, large and separate from the riders with 

various uses is another advantage of underground spaces that are beneficial to humans and environmental 

comfort and make cities more livable. The existence of a safe pedestrian network, large and separate from 

the riders with various uses is another advantage of underground spaces that are beneficial to humans and 

environmental comfort and make cities more livable. The purpose of this article is to investigate the role 

and impact of the development of subsurface spaces to make the metropolis of Mashhad livable. 

Data and Method 

The present study is qualitative and typologically "parallel monotony". Therefore, to analyze qualitative 

data, meta-combination method (basic analysis) and content analysis (complementary analysis) have been 

used simultaneously. Basic analysis leads to the introduction of the primary conceptual model and 

complementary analysis to explain the components and the discovery of cause-and-effect relationships. 

The method of gathering data is the study of documents, views, definitions, and semi-structured individual 

interview. The statistical population of this study includes managers, experts and university professors in 

the field of urban planning in Mashhad. Where 28 people were selected by purposeful sampling method 

and snowball technique as a sample of research. To produce data from a semi-structured individual 

interview, it is suitable for qualitative research in terms of flexibility and depth. Each interview lasted 

from 25 to 50 minutes on average. After conducting 23 interviews, repeat the information received; but to 

be sure, it continued until interview 28, and the adequacy of the data to produce a conceptual model was 

achieved, and as a result, the data collection process was terminated. Nvivo software has been used for 

data analysis and coding. 

Results 

The results indicate that 54.9 percent of the area and 54 percent of the population of the ghaemshahr city 

is poor and very poor. Divorced women population is 2.5 times more divorced men which concentrate 

more in the center and north east of the city. Based on the results of regression and Pearson, from between 

the three dimensions of economic, social and physical, social poverty has the most impact on divorce. 

Also, the indicators of person density in the room, livelihood load and measure of general activity have an 

effective and significant role in divorce rate of ghaemshahr city. 

Conclusion 
A conceptual model corresponding to the star grain pattern for the realization of livable subsurface space 

was presented. In line with the mentioned model, 4 key components of culture-community; Physical-

visual; Resilience and environment were presented as the main structure. Each of the factors has nesting 

chains and hierarchy. The color components of belonging and identity are the themes of the culture-

community dimension and the sub-themes of location according to natural crises, optimal crisis 

management, reducing the degree of risk and danger through the type of land uses, paying attention to 

climate comfort at lower levels and fine tuning facilities. The lower levels complement the resilient 

dimension in the star grain pattern, respectively.
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-های کیفیت زندگی، رشد سکونتگاهاز قبیل رشد شتابان جمعیت، افزایش فقر، کاهش شاخصامروزه عواملی  :مقدمه

محیطی و غیره منجر به ناپایداری و کاهش زیست پذیری جوامع های زیستنشینی(، آلودگیهای غیررسمی )حاشیه
اند که در این ا ارائه نمودهریزان شهری راهکارهای گوناگونی رهای اخیر، برنامهشهری شده است. بدین منظور طی دهه

های اخیر توجه زیادی را به خود جلب گیری از فضاهای زیرسطحی، مفهومی در حال ظهور است که طی سالبین، بهره
 نموده است.

هدف از انجام پژوهش حاضر ارائه مدل مفهومی فضای زیرسطحی زیست پذیر است. پژوهش حاضر از  :روشداده و 

ترکیب )تحلیل  های کیفی از روش فرااست. لذا جهت تحلیل داده "روشی موازیتک"شناسی عبه لحاظ نو و نوع کیفی
شده است. تحلیل پایه منجر به ارائه مدل مفهومی اولیه زمان استفادهصورت همپایه( و تحلیل محتوا )تحلیل مکمل( به

آوری اطالعات، مطالعه . روش جمعگرددمعلولی می –ها و کشف روابط علیو تحلیل مکمل منجر به تبیین مولفه
استفاده شده  Nvivoافزار های کیفی و کدگذاری از نرمباشد. جهت تحلیل دادهاسنادی و مصاحبه نیمه ساختارمند می

 است.

 -فرهنگ "مولفه بنیادی و کلیدی در ساختار مدل نهایی است که عبارتنداز:  4های پژوهش حاکی از یافته :هایافته

مولفه کلیدی و در بخش دوم پژوهش،  4. بر اساس "بصری -کالبدی "و  "زیستیمحیط "، "آوریابت"، "اجتماع
کد  24ها، دست آمد که با بازبینی متعدد و ادغام کدها بر اساس تشابه در طی چندین مرحله تلخیص دادهارجاع به 458

 کد محوری استخراج گردیده است. 4اولیه و 

ای جهت تحقق فضای زیرسطحی زیست پذیر ارائه گردید. در طبق بر الگوی دانه ستارهمدل مفهومی من :گیرینتیجه

عنوان ساختار بهزیستی آوری و محیطبصری؛ تاب -اجتماع؛ کالبدی -فرهنگمؤلفه کلیدی  4راستای الگوی مذکور 
های رنگ تعلق و هستند. مؤلفهای و سلسله مراتبی ای آشیانههرکدام از عوامل دارای زنجیرهاصلی ارائه گردیدند. 

های طبیعی، یابی با توجه به بحرانهای مکانمایهزیر درونو  اجتماع بوده –های بعد فرهنگمایهعنوان درونهویت به
ها، توجه به آسایش اقلیمی در سطوح زیرین و مدیریت بهینه بحران، کاهش درجه ریسک و خطر از طریق نوع کاربری

 باشد.ای میآوری در الگوی دانه ستارهکننده بعد تابدر سطوح زیرین به ترتیب تکمیل تنظیم دقیق تأسیسات

شهر -: کالنی)نمونه مورد یانیبن هیبا استفاده ازنظر ریپذ ستیز یرسطحیز یفضا یارائه مدل مفهوم(. 1401) مریم؛ منصوری اطمینان، ابوالفضل، ابراهیمی پور استناد:

  :862022.20JUSG./10.22103http//doi.org/ DOI .213-231(، 1) 9 شهری،یای اجتماعی جغراف. (مشهد
  

 نویسندگان. ©                                                          .شهید باهنر کرماندانشگاه  شر:نا
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 مقدمه

ای جهانی و فزاینده در بسیاری از شهرهای کشورهای جهان است شهری شدن و افزایش جمعیت شهرها مسئله
(Sterling et al, 2012: 242; Heping et al, 2021: 2 که این امر، شهرها را در بسیاری از این کشورها با )

های متعددی ازجمله توسعه کم تراکم، افزایش تقاضا برای فضا و منابع طبیعی، افزایش مصرف انرژی، تخریب چالش
ها و ها، طوفانالبهای هوا و صوتی، شدت وقایع جریاناتی همچون سیزیست، نابرابری فضایی، تشدید آلودگیمحیط

غیره روبرو نموده است که این مسائل و مشکالت در عمل، اثرات جدی بر سالمت انسانی، کیفیت زندگی، پایداری و 
 (. Xiang, 2016: 54زیست پذیری شهرها بر جای گذاشته است )

 یابی به حد متعالی زندگیها و دستراهکارها برای حل مشکالت و نارسایی امروزه جهت کاهش مسائل و ارائه     

شهرهای هوشمند، شهرهای الکترونیکی، شهرهای خالق، شهرهای مجازی، شهرهای معاصر، مفاهیم جدیدی نظیر 

ی ریزان و مدیران شهرهای اخیر، برنامهزیست پذیر وارد عرصه شهرسازی شده است. همچنین طی دهه و پایدار

گیری از فضاهای زیرسطحی مانند یک راهبرد اند که در این بین، بهرههای گوناگونی را ارائه نمودهراهکارها و سیاست

 ,Cui et alهای اخیر توجه زیادی را به خود جلب نموده است )نوآورانه، مفهومی در حال ظهور است که طی سال

2021: 4.) 

های متمادی با اهداف گوناگونی نظیر امنیتی، اقلیمی، اقتصادی، رنفضاهای زیرسطحی، فضاهایی هستند که طی ق
کاربرده شده است. در حقیقت، این فضاها، فضای مناسب شهرنشینی در زیر سطح زمین است که اجتماعی و حفاظتی به

غیره منجر به  نقلی ووهای صوتی و هوا، مسائل حملدالیل متعددی از جمله تراکم جمعیتی، قیمت باالی زمین، آلودگی
 :Cui et al, 2021: 6; Childers et al, 2014؛ 99: 1397)نصر اصفهانی و دیگران، ها شده است گیری آنشکل

 و تعهد بوده اکولوژیکی -اجتماعی ادراك دهندهانعکاس که اندبومی دانش بر مبتنی فضاهای( و این فضاها، 322

 ,Admiraal & Cornaroنماید )ایجاد می را مصنوع محیط و طبیعی محیط صحیح تعامل به نسبت افراد فرهنگی

2018: 118.)  

 ,Cui et alگیری از فضاهای زیرسطحی مزایای زیادی در حل مسائل و مشکالت شهری دارد )رهیافت بهره

ر توسعه شهری پایدار با رویکرد کاربست فضاهای زیرسطحی به مثابه یکی از رویکردهای جدید ددرواقع،  .(8 :2021
های ذاتی فضاهای زیرسطحی در تالش است تا مسائل و که ضمن کاربست قابلیت شودی شهرسازی محسوب میحوزه

زیستی را حل نماید )موالیی، نقلی و محیطوهای شهرها را از جمله مشکل کمبود فضای رو سطحی، مسائل حملچالش
های صوتی و هوا، وغی ترافیک سواره، کاهش آلودگیحل مشکالت ترافیکی مانند ازدحام و شل(. در حقیقت، 59: 1398

-زیست از جمله قابلیتحفاظت در برابر بالیای طبیعی، حل مشکالت کمبود فضا و حفاظت از میراث فرهنگی و محیط

 (.Broere,246 :2016 ؛ 101: 1396های مثبت شهرسازی زیرسطحی است )نصر اصفهانی و دیگران، 

و اکونومیست انتخاب  شهرهای زیست پذیر جهان توسط موسسات مرتبط همچون مرسراز طرفی همه ساله بهترین 
 مفاهیم بسیاری پذیری، زیست توان یک زندگی سالم داشت. ایدهشوند. شهر زیست پذیر، شهری است که در آن میمی
 که هاییفعالیت و هاانمک دیگر با آن تعامل تأثیر تحت تواندمی خاص مکان یک خصوصیات. دهدمی پیوند یکدیگر به را
 دنبال به شانفرهنگی یا و اقتصادی اجتماعی، نیازهای تأمین از را ساکنان رضایت و بگیرد قرار شود،می انجام هاآن در

زیست  کند. محافظت اکوسیستم کارکردهای و طبیعی منابع از و بخشد بهبود را هاآن بهزیستی و سالمت باشد، داشته
های اخیر موردتوجه پژوهشگران قرارگرفته است؛ در حقیقت، به واسطه روند روزافزون که طی دههپذیری انگاشتی است 

اند، ای روبرو شدههای عدیدههای اخیر، شهرها با چالشداری، طی دههشهرنشینی متأثر از انقالب صنعتی و نظام سرمایه
-مثابه یکی از رهیافتتا بر مفهوم زیست پذیری به که این امر پژوهشگران شهری و اجتماعات انسانی، را بر آن داشتند
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های دستیابی به محیط شهری قابل زیست و باکیفیت اهتمام ورزند. به تاویلی بهتر، توجه به کیفیت زندگی، شرایط، 
ای حیاتی است و نظر به مشکالت متعدد شهرها، رویکردهای متفاوتی برای امکانات و نیازهای ساکنان شهرها، مسئله

ها است )صرافی و شده است که زیست پذیری شهری یکی از آنها پیشنهاد و مطرحقا و بهبود شرایط زندگی در آنارت
اجتماعی،  فیزیکی، ابعاد بر مستقیماً است که پایداری از ایزیرمجموعه(. زیست پذیری 418-419: 1398همکاران، 

 به را آن که است محیط اکتسابی هایویژگی ای ازمجموعه دربرگیرندۀ و گذاردمی تأثیر مردم روانی زندگی و اقتصادی

 (. Qian, 2016: 284) کندمی تبدیل مردم بازدید همۀ و کار زندگی، برای جذاب و مناسب مکانی مطلوب،
که با رویکرد شهرسازی طوریتوان در راستای شهر قابل زیست نیز به کار گرفت.  بهفضاهای زیرسطحی را می

های عمومی، افزایش سرانه فضاهای فراغتی و سبز و همچنین تامین توان در راستای بهبود کیفیت عرصهزیرسطحی، می
با آزاد نمودن فضاهای (. درواقع، در پرتوی این رهیافت و Bobylev, 2016: 43های الزم حرکت کرد )زیرساخت

شاپ، فضای مکث و غیره به فضای های موقت، کافیهای مانند غرفهروزمینی جهت حرکت پیاده، انتقال کاربری
آورد. وجود شبکه عابر دوراز آلودگی هوا و صوتی به ارمغان میبخش و خوشایندی را بهزیرزمینی، محیط شهری آرامش
های متنوع از دیگر امتیازات فضاهای زیرسطحی است که به نفع انسان و ها با کاربریپیاده ایمن، وسیع و جدا از سواره

 . (28: 1395 نژاد و دیگران، )خزاعیشود بوده و موجب زیست پذیری هر چه بیشتر شهرها میآسایش محیطی 

که روند روزافزون طوریمثابه دومین شهر پرجمعیت ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده بهشهر مشهد بهکالن
ی، اجتماعی، محیطی و مدیریتی روبرو های متعددی در ابعاد اقتصادشهر مشهد را با چالششهرنشینی در این شهر، کالن

پذیری این شهر را با چالش مواجه کرده است که این امر توجه به  نموده است و این عوامل در عمل پایداری و زیست
پژوهش حاضر به دنبال  سازد. با این تفاسیر،شهر مشهد را پیش از پیش نمایان میگسترش فضاهای زیرسطحی در کالن

شهر مشهد است. پژوهش حاضر یر توسعه فضاهای زیرسطحی در راستای زیست پذیر نمودن کالنبررسی نقش و تأث
 های زیر خواهد بود:پس از مرور مبانی نظری در باب فضاهای زیرسطحی و شهر زیست پذیر، در راستای پاسخ به پرسش

 ی فضاهای زیرسطحی و زیست پذیری شهری کدامند؟های دربرگیرندهمؤلفه -

 پذیرتر شدن شهرها وجود دارد؟ ی فضاهای زیرسطحی و زیستهای سازندهارتباطی بین مؤلفهچه  -

 نظریپیشینۀ 

شهرها در حال رشد مداوم و سریع در ابعاد امروزه کالن ی فضاهای زیرسطحی:های دربرگیرندهمفهوم و مولفه     
واسطه کاربردهای متنوعی که دارد از حی به(. فضاهای زیرسطRitter et al, 2021: 268فضایی هستند ) -کالبدی

دیرباز تاکنون مورداستفاده گسترده بشر قرارگرفته است. این فضاها درگذشته اغلب با اهداف گوناگونی همچون مقابله با 
های محیطی، اهداف نظامی و استراتژیک، انتقال آب و فاضالب، های ناسازگار، کاهش آلودگیشرایط جوی در اقلیم

های شهری و تأسیسات سنتی و غیره کاربرد داشته است های شهری، افزایش عمر ساختمانامنیت سکونتگاهتأمین 
 (.44: 1392 ،الحسابی و موالئی)علی

مثابه روشی برای بهبود الگوهای شهری، در آغاز قرن بیستم توسط های معاصر از فضاهای زیرسطحی بهاستفاده
های بسیاری در زمینه فضاهای ویکم، پیشرفتشده است. از اوایل قرن بیستمطرح  معمار فرانسوی، اوژن هنارد

زیرسطحی صورت گرفته است. ایده تفکیک عمودی عملکردهای شهری، بعدها توسط یک معمار فرانسوی دیگر )پدر 
عنوان ا بهشده است. وی ایده استفاده از زیر سطح زمین رشهرسازی زیرسطحی(، به نام ادوارد اتوجان به کار گرفته

(. فضاهای 49: 1397میالدی مطرح کرد )ردایی و دیگران،  1930ریزی در اوایل دهه بخشی از شهر و فرآیند برنامه
نقل، ارتباطات، وسازی، صنایع، حملتوانند به عملکردهای گوناگونی از جمله ذخیرهزیرسطحی ساختارهایی هستند که می
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 ,Yong-Kang et al؛ 5: 1397خصی تخصیص پیدا کنند )موالئی، های خصوصی و شخدمات عمومی و استفاده

2019: 5.) 
توان اذعان داشت که فضاهای زیرسطحی، فضای مناسب شهرنشینی در زیر سطح زمین است که در مجموع می

جر به نقلی و غیره منوهای صوتی و هوا، مسائل حملدالیل متعددی از جمله تراکم جمعیتی، قیمت باالی زمین، آلودگی
(. به تأویلی بهتر، Tender et al, 2017: 26؛ 99: 1397ها شده است. )نصر اصفهانی و دیگران، گیری آنشکل

 و تعهد بوده اکولوژیکی -اجتماعی ادراك دهندهانعکاس که اندبومی دانش بر مبتنی فضاهای زیرسطحی، فضاهایی

 ,Admiraal & Cornaroنماید )ایجاد می را مصنوع محیط و طبیعی محیط صحیح تعامل به نسبت افراد فرهنگی

2018: 118.) 
با وقوع انقالب صنعتی و رشد جمعیت شهر و متأثر از آن، رشد کالبدی شهرها به طرق گوناگونی همچون گسترش 

ای مدنظر قرار های اخیر به دالیل عدیدهدر سطح و ارتفاع، گسترش زیرسطحی شهرها گزینه دیگری بود که طی دهه
توان به حل مسائل های گوناگون، از عوامل گسترش فضاهای زیرسطحی میرفت. مبتنی بر تحلیل اسنادی پژوهشگ

 زیستی؛محیط پایداری به کمک ونقل شهری؛حمل هایمسائل و چالش مربوط به رشد روزافزون جمعیت شهرها، حل

هوا، صدا و منظر(، حل کمبود فضا وتی )آبزیسهای محیطکمک به کاهش آلودگی کاربری زمین؛ از وریبهره افزایش
 (. Penga et al, 2019: 36؛ 67: 1398روی سطح زمین و غیره اشاره کرد )موالئی، 

و  یطراح نیزم ترنییپا یدر ترازها ،یهمگان یشهر یمثابه فضاهابه یرسطحیز فضاهای شد، اشاره که طورهمان
ی و داریپا یباشد تا بتواند در راستا یشهر یمطلوب فضاها هایتیفیک یدارا بایستی ییفضاها نی. چنشوندیساخته م

برخی نهادها و . بدین منظور، شهروندان واقع شود تیگام بردارد و مورد مقبول پذیرتر کردن هر چه بیشتر شهرهازیست
های معرفی مولفه و بسیاری از پژوهشگران اقدام به 21المللی تونل سازی، دستور کار بین ها ازجمله انجمنسازمان
ی فضاهای زیرسطحی در متون های سازندهبنابراین نظر به اینکه که مؤلفه؛ اندی فضاهای زیرسطحی نمودهسازنده

ها و بر اساس تعداد تکرار نظری از گستردگی زیادی برخوردار است. بدین ترتیب مبتنی بر تحلیل محتوای پژوهش
 (1)ی فضاهای زیرسطحی مطابق با جدول های سازندهون، مؤلفههای گوناگها در پژوهشهرکدام از مؤلفه

با این تفاسیر، هویت، خوانایی، پایداری و سرزندگی، ایمنی و امنیت، پیاده مداری، دسترسی، توجه به  اند.شدهاستخراج
های اصلی جمله مؤلفهپذیر بودن، توجه به حس تعلق، کارایی و تنوع و توجه به نیازهای انسانی ازمقیاس انسانی، انعطاف

 اند.شدهها اشارهها به آنی فضاهای زیرسطحی هستند که در بسیاری از پژوهشسازنده

 ی فضاهای زیرسطحیهای سازندهمؤلفه -1جدول 

های مؤلفه
فضاهای 
 زیرسطحی

 پژوهشگران

مجموع
 

 موالیی
(1398) 

سعیده زرآبادی 
 و همکاران

(1398) 

پور جعفر و 
 همکاران

(1396) 

 حسینی
(1394) 

فالحی 
(1393) 

 موالیی
(1391) 

دستور 
 21کار 

ISOCARP 
(2020) 

 
Shobeiri 

(2017) 

 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 هویت

 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 خوانایی

ـــــداری و  پای
 سرزندگی

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

ایمنـــــــی و 
 امنیت

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 پیاده مداری

 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 دسترسی

 8 0 1 1 1 1 1 1 1 1پیوســـتگی و 
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های مؤلفه
فضاهای 
 زیرسطحی

 پژوهشگران

مجموع
 

 موالیی
(1398) 

سعیده زرآبادی 
 و همکاران

(1398) 

پور جعفر و 
 همکاران

(1396) 

 حسینی
(1394) 

فالحی 
(1393) 

 موالیی
(1391) 

دستور 
 21کار 

ISOCARP 
(2020) 

 

Shobeiri 

(2017) 

 یکپارچگی

 7 0 1 1 1 1 0 1 1 1 محصوریت

 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 همسانی

 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 مقیاس انسانی

 5 0 1 1 0 0 1 1 0 1 اعتدال

 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 گریزناپذیری

 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 پذیریانعطاف

 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 حس تعلق

ـــــــایش  آس
 اقلیمی

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 کارایی و تنوع

 8 1 1 0 1 1 1 1 1 1 پاکیزگی

 7 1 0 1 1 1 0 1 1 1 نور طبیعی

ـــــتفاده از  اس
 عناصر طبیعی

1 1 1 0 0 1 1 1 1 7 

 7 1 1 0 1 1 0 1 1 1 یابیجهت

 7 1 1 0 1 1 0 1 1 1 رنگ تعلق

توجــــه بــــه 
نیازهـــــــای 

 انسانی

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

حـــــــــس 
 نفساعتمادبه

1 1 1 0 1 1 1 0 1 7 

 نگارندگانمنبع: 

-بیشتر شهرهای توسعه پذیری درامروزه انگاشت زیستپذیری شهری: ی زیستهای سازندهلفهمفهوم و مؤ

های ریزیها و برنامهگذاریبسیاری از سیاستمثابه یک اصل بنیادین و در مسیر اهداف توسعه پایدار در بهیافته جهان 
-منظور دستیابی به ایدهو به 1970شهری گسترش پیداکرده است. این مفهوم را برای اولین بار اداره هنر آمریکا در سال 

امروزه با  های تحقیقاتی دیگر این واژه را به کار گرفتند وریزی شهری مدنظر قرارداد و بعدها، مراکز و سازمانهای برنامه
های زندگی ساکنان بسیار قوت گرفته ها و افت کیفیت و شاخصروز آنگسترش مشکالت جوامع انسانی و تشدید روزبه

(. درواقع، 5 :1398 ،گیرندگان شهری به آن توجه و تأکیددارند )پریزادیریزان و تصمیمکه بیشتر طراحان و برنامهنحویبه
 را آن از پوشیچشم و افزوده پذیری اهمیت زیست بر ایفزاینده طوربه همواره نآ مشکالت و شهرنشینی موج گستردۀ

 است. کرده غیرممکن و دشوار
ای که تاکنون اجماع نظر در تعریف آن به وجود نیامده است. گونهشده است. بهتعاریف متعددی از زیست پذیری ارائه

مشترکی چون تأمین رفاه و رضایت ساکنان، کیفیت زندگی، تأمین نیازهای شده بر مفاهیم های ارائهوجود، در تعریفبااین
دیگر، عبارت(؛ بهHiggs et al, 2018: 15خورد )می بخش به چشمگوناگون، دستیابی به زندگی مطلوب و رضایت

است. شهر  کنند، زیست پذیری تلقی شدههای عینی و ذهنی که جذابیت و مطلوبیت مکان را عرضه میویژگی مجموعه
 مجموعه زیست پذیر شهری مناسب برای زندگی و فراهم آورنده کیفیت مطلوب زندگی است. در حقیقت، زیست پذیری

 هایویژگی تواند بهمی هاویژگی این کند.می تبدیل زندگی برای جذاب به مکانی را شهر محیط که است هاییویژگی
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شود  و غیره( تقسیم محلی هویت مکان، )حس لمسغیرقابل  هایشهری( ویژگی هایزیرساخت به لمس )دسترسیقابل
 (.Emilija, 2017: 448؛ 126: 1397)رزاقی اصل و دیگران، 

 فیزیکی، ابعاد بر مستقیماً پایداری است که از ایتوان اذعان داشت که زیست پذیری زیرمجموعهبا این تفاسیر، می

 که است محیط اکتسابی هایویژگی ای ازمجموعه دربرگیرندۀ و گذاردمی تأثیر مردم روانی زندگی و اقتصادی اجتماعی،

(. Qian, 2016: 284کند )می تبدیل مردم بازدید همۀ و کار زندگی، برای جذاب و مناسب مکانی مطلوب، به را آن
-و محیط های متعددی در ابعاد محیطی، اقتصادی، اجتماعیزیست پذیری مفهومی پیچیده و چندبعدی است و مقوله

 ( معرف این مفهوم هستند.2زیستی )جدول 

 ریپذستیز یشهرها یسازنده یهامؤلفه -2جدول 

 پذیریهای زیستمؤلفه عرصه

 اجتماعی

 برابری -
 امنیت عمومی -
 انسجام اجتماعی -
 هویت و حس تعلق به مکان -

 سرمایه اجتماعی -
 مشارکت اجتماعی -

 اقتصادی
 های شغلی در محلهفرصت -
 زاییاشتغال -
 استطاعت پذیری واقعی مسکن -

 کالبدی

 رویقابلیت پیاده -
 هادسترسی -
 نقل عمومیوکیفیت حمل -
 تأمین امکانات و خدمات زیربنایی و روبنایی -

 زیستیمحیط

 های هوا، صوتی(کیفیت محیطی )کاهش آلودگی -
 آوری زباله(بهبود محیط شهری )کیفیت جمع -
 منابع طبیعی بهبود مدیریت -
 فضای سبز -

 Higgs et al: 21, 2018؛ Emilija, 2017: 446؛ 8، 1398؛ پریزادی 124، 1397نگارندگان به استناد از رزاقی اصل و دیگران منبع: 

های زیادی در حل فضاهای زیرسطحی قابلیتپذیری شهرها: قش توسعه فضاهای زیرسطحی در زیستن
توان به بازدهی اقتصادی، حفاظت از محیط مصنوع و ازجمله قابلیت این فضاها میمسائل و مشکالت شهرها دارند 

مسائل و  ها، حل مسائل مربوط به رشد روزافزون جمعیت شهرها، حلطبیعی، بهبود عدالت اجتماعی، مدیریت تراکم
کمک به کاهش کاربری زمین؛  از وریبهره افزایش زیستی؛محیط پایداری به کمک ونقل شهری؛حمل هایچالش

هوا، صدا و منظر(، حل کمبود فضا روی سطح زمین، کنترل رشد پراکنده شهرها، کمک به وزیستی )آبهای محیطآلودگی
: 1398 ،نقل، صنعت و فضاهای کار و غیره اشاره کرد )سید علیانوایجاد شهرهای فشرده، کاهش مصرف انرژی در حمل

-( به کار گرفت، به3توان در راستای شهر قابل زیست )جدول زیرسطحی را میفضاهای  (.Ciu et al, 2021: 63؛ 18

های عمومی، افزایش سرانه فضاهای توان در راستای بهبود کیفیت عرصهکه با رویکرد شهرسازی زیرسطحی، میطوری
(. Bobylev, 2016: 43., Qian, 2016: 280های الزم حرکت کرد )فراغتی و سبز و همچنین تامین زیرساخت

های موقت، های مانند غرفهبا آزاد نمودن فضاهای روزمینی جهت حرکت پیاده، انتقال کاربریدرواقع، این رهیافت 
دوراز آلودگی هوا و بخش و خوشایندی را بهشاپ، فضای مکث و غیره به فضای زیرزمینی، محیط شهری آرامشکافی

 کند.چه بیشتر شهرها کمک می پذیرتر شدن هرآورد و به زیست صوتی به ارمغان می
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 در شهرها یرسطحیز یو ضرورت توسعه فضاها لیدال -3جدول 

 تأثیرات عرصه

 اجتماعی
 امنیت اجتماعی -

 کمک به عدالت توزیعی -
 پویایی اجتماعی -

 کالبدی

 تراکم تا حد ممکن جهت استفاده بهینه از اختالط فضا -
 کاربری افزایش استفاده چندمنظوره از فضا و -
 ونقلحمل پایدار سیستم از استفاده -
 پیاده جدید مسیرهای افزایش -
 انسانی و طبیعی خطرات برابر در ایمنی -

 زیستیمحیط

 هاآلودگی برابر در زیستمحیط از حفاظت -
 باال انرژی حفظ قابلیت -
 های کشاورزیزمین و سبز فضای حفظ -
 شهری زیستمحیط به پذیریآسیب شهری و تقلیل تراکم افزایش -

 (Qian, 2016, Broere, 2016 Bobylev, 2016., Ciu et al, 2021 ( نگارندگان به استناد ازمنبع: 

اجتماع،  –مؤلفه فرهنگ  5پذیری و فضاهای زیرسطحی، شده در خصوص مفهوم زیستات انجامبر اساس مطالع
های بنیادی فضای زیرسطحی زیست پذیر ارائه عنوان مؤلفهزیستی بهآوری و محیطبصری، دسترسی، تاب -کالبدی

 دهد.پذیر را نشان میمفهومی اولیه فضای زیرسطحی زیست مدل (1)گردید. شکل 

 
 : نگارندگان(می)ترس ،پذیرمفهومی اولیه فضای زیرسطحی زیست مدل -1شکل 

 پیشینۀ عملی

محافظت از خود در مقابل خطرات و تهدیدهای طبیعی و یا برای مردم درگذشته از فضاهای زیرسطحی عمدتاً برای 
ها در دادند. شهرها و روستاهایی که تمام یا بخشی از آناختفا و نگهداری وسایل و اجسام خود مورداستفاده قرار می

های دفن نآباد کاشان(. کلیساها و مکازیرزمین بودند )مانند شهرهای زیرسطحی کابادوکیای ترکیه و یا اویی نوش
و تونس از دیگر فضاهای زیرسطحی  های زیرسطحی شمال چینشهدای عصر مسیحیت در اروپا، روستاها و دهستان

کیلومتری مالیر در  15شهر زیرسطحی کاریز در کیش، شهر زیرزمینی سامن در هستند. در ایران نیز شهرهایی مانند 
 (.58: 1393)فالحی، آیند های برجسته به شمار میاز نمونه آباد در کاشاناستان همدان و شهر زیرسطحی نوش

فرهنگ و 
اجتماع

-کالبدی
بصری

زیست 
محیطی

آوریتاب
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های اخیر های نوینی است که طی دههطور که اشاره شد، استفاده از فضاهای زیرسطحی یکی از رهیافتهمان
های متعددی در باب های اخیر پژوهشریزان شهری قرارگرفته است. بدین ترتیب، طی سالموردتوجه مدیران و برنامه

( درآمده است. هرچند در برخی از 4اهای زیرسطحی چه در سطح ایران و چه در سطح جهان به رشته تحریر )جدول فض
سید ؛ 1398ها به تأثیر فضاهای زیرسطحی در راستای پایداری، کیفیت زندگی و پویایی )زرآبادی و دیگران این پژوهش

 -(، پایداری اقتصادیBobylev, 2016آوری )تاب (،Ghasemi et al, 2019؛ 1391؛ موالیی 1398علیان و عبدی 
، رزاقی اصل و 1397 ،( و حتی زیست پذیری )ردایی و دیگران1391 ،؛ موالییGhasemi et al, 2019اجتماعی )

ی فضاهای سازنده هایوجود، به تبیین رابطه بین مؤلفهشده است اما بااین( اشارهHunt et al, 2015؛ 1397 ،دیگران
ی فضاهای سازنده هایپذیری اشاره چندانی نشده است؛ که این پژوهش ضمن معرفی مؤلفهزیست زیرسطحی و

 پذیری به تبیین رابطه بین این دو مفهوم مبادرت نموده است.زیرسطحی و زیست

 پیشینه پژوهش -4جدول 

 تفاوت با موضوع پژوهش هدف و نتیجه عنوان سال پژوهشگران

سید علیان و 

 عبدی

 

1398 

فضـــاهای زیرســـطحی 

شهرها ظرفیتـی پنهـان 

 در توسعه پایدار شهری

عنـوان هدف این پژوهش توجه به فضـای زیرسـطحی بـه

حلقه گمشده مدیریت شهری دررسیدن به توسعه پایـداری 

دهد کـه فضـای شهری است. نتایج این پژوهش نشان می

تواند به حل بسیاری از مسائل شهری کمک زیرسطحی می

عنوان داری شـهری و توسـعه پایـدار بـهکرده و موجب پایـ

 هدف بلندمدت شهرها شود.

ــان  ــه بی ــژوهش صــرفاً ب ــن پ ای

هـای فضـاهای توصیفی قابلیـت

زیرسطحی در راسـتای پایـداری 

 شهرها مبادرت نموده است.

سعیده زرآبادی 

 و همکاران
1398 

ــه مــدل مفهــومی از  ارائ

ــــه ــــای مؤلف های فض

ــه ــطحی ب ــوان زیرس عن

محرك توسعه شـهر بـا 

ــه داده  ــتفاده از نظری اس

 بنیاد

های از مؤلفـه یپـژوهش ارائـه مـدل مفهـوم نیـهدف از ا

. اسـت توسـعه محـرك عنوانبه یرسطحیز یسازنده فضا

که مؤلفه  دندیرس جهینت نیپژوهش به ا نای در پژوهشگران

 نیـو تصورات شـهروندان از ا یرسطحیز یدر فضا تیفعال

 یمنـیو ا تیـهمچـون امن یفضاها منجر به انتظار خـدمات

 ییو ادراکات شهروند منجر به شناسـا ور. مؤلفه تصشودیم

در  رهیـو غ شیآسـا ،یانسان اسیتناسب، مق رینظ هاییتمیآ

و  تیـ. برهمکنش فعالگرددیم یشهر یرسطحیز یفضاها

ونقـل اسـت و و حمل یکالبد شامل دو فاکتور مهم کـاربر

ــوارد ــاربر یم ــتالط ک ــون اخ ــایهمچ ــله ه مراتب و سلس

-بـه یرسـطحیز یعملکرد فضـا یمنجر به ارتقا یدسترس

 است. شهری توسعه محرك عنوان

ــر روش  ــژوهش مبتنــی ب ایــن پ

گیـری نظریـه داده بنیـاد و بهـره

ازنظر متخصصـان و اسـاتید، بـه 

ــه ــی مؤلف ــازندهمعرف ی های س

فضاهای زیرسطحی اقدام نموده 

 است.

ردایی و 

 همکاران
1397 

 یمبتنـ یراهبـرد لیتحل

 کیـاکولوژ تیـبر عقالن

 یتوســعه فضــاها یبــرا

ــا  یشــهر یرســطحیز ب

زیسـت پـذیری  کردیرو

: شــهر ی)مطالعــه مــورد

 (زدی

در  یرسـطحیز یبر نقش فضـاها یلیتحل ،شیپ نیهدف ا

ــا ــذیری شــهرها یارتق ــو یزیســت پ ــو تأک یریک ــر  دی ب

 جـادیمنظور ابـه کیـاکولوژ تیبر عقالن یمبتن یزیربرنامه

 نیـا جیاست. نتا کیسازگار با بستر اکولوژ یشهر یفضاها

 تیـاصـول عقالن ینیاز آن است که بـازآفر یپژوهش حاک

 یتوسعه فضـاها یراهبرد یزیربرنامه ندیدر فرا کیاکولوژ

 یو ارتبـاط یمشارکت یزیربرنامه یمستلزم نوع ،یرسطحیز

از  عـتیجامعه و طب ن،یو همچن سویکافراد جامعه از  انیم

را  یانـهیزم توانـدیمـ ینیبـازآفر نیاست. چنـ گرید ییسو

پژوهش صورت گرفته صرفاً بـه 

ــــاهای  ــــش فض ــــی نق بررس

ــت  ــای زیس ــطحی در ارتق زیرس

ــا  ــویری ب ــهرهای ک ــذیری ش پ

-استفاده از آزمون تی تک نمونه

ن ای پرداخته بدون آنکه به تبیـی

 این رابطه پردازد.
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 تفاوت با موضوع پژوهش هدف و نتیجه عنوان سال پژوهشگران

 یهاسـتمیاکوس یریپـذ سـتیآوری و زتاب ،یداریپا یبرا

 آورد.فراهم  یشهر

رزاقی اصل و 

 همکاران
1397 

های بازشناســـی مؤلفـــه

مؤثر در زیسـت پـذیری 

فضاهای امن زیرسطحی 

مبتنی بر رویکرد نظریـه 

 مبنایی

های مؤثر بـر مفهـوم مؤلفه یبازشناسپژوهش  نیهدف از ا

حوزه مطالعات  نینو میاز مفاه یکی عنوانزیست پذیری به

 نیـای هـاهافتـی اسـت. ینیرزمیامن ز یفضاها در یشهر

 بـر پـنج حـوزه نیکـه متخصصـ دهـدینشـان مـ پژوهش

 و یو اجتمـاع یکـارکرد سـت،یز ،یادراک ،یبصر -یکالبد

 امـن یرسـطحیز یمؤلفه مؤثر بر زیست پذیری فضاها 21

ی طراحـ یراهکارهـا یبـه برخـ نیاند. همچنـداشته دیتأک

 شده است.اشاره

این پژوهش مبتنی بـر پیمـایش 

اجتمــاعی و مصــاحبه صــورت 

گرفته بـا اسـاتید و متخصصـان، 

ها اقـدام صرفاً به معرفـی مؤلفـه

 نموده است.

 1391 موالیی

توسعه پایدار شـهری بـا 

ـــاهای  ـــتفاده از فض اس

ـــه  ـــطحی )مطالع زیرس

ـــدوده ـــوردی: مح ی م

 میدان تجریش تهران(

-ی فضاهای زیرسطحی، جنبههدف از این پژوهش مطالعه

استفاده از این فضاها از دیدگاه توسـعه پایـداری ها و فواید 

ی دهد که توسعهشهری است. نتایج این پژوهش نشان می

تواند در حل فضاهای زیرزمینی با رعایت اصول پایداری می

ویژه در شهرهای بزرگ و مراکـز متـراکم مسائل شهری به

 ها مؤثر واقع شود.آن

ــان  ــه بی ــژوهش صــرفاً ب ــن پ ای

ـــیفی مزایـــای  اســـتفاده توص

فضـاهای زیرسـطحی از دیــدگاه 

توســعه پایــدار شــهری پرداختــه 

 است.

 

Tender et 

al 

2017 

فضــاهای  ایجــاد نقــش

ــطحی ــایی در زیرس ، پوی

 یداریو پا یزندگ تیفیک

 یو اجتمـــاع یاقتصـــاد

 یمناطق شهر

توسـعه فضـاهای  در این پژوهش، ضمن اشاره بـه قابلیـت

زیرسـطحی در ایجـاد پویــایی، کیفیـت زنـدگی و پایــداری 

اجتماعی به راهکارهای اجرایی ایجاد فضـاهای  -اقتصادی

 ی پرداخته است.بریجزیره اشبهزیرسطحی در 

پژوهش صرفاً به بیـان توصـیفی 

ها و تأثیر توسعه فضاهای قابلیت

ــایی،  زیرســطحی در ارتقــای پوی

ـــداری ـــدگی و پای ـــت زن  کیفی

ــاعی ــادرت  -اجتم ــادی مب اقتص

 نموده است.

Bobylev 2016 

 زیرســــطحیفضــــای 

ــاخص به ــک ش ــه ی مثاب

ــدازه ــهری: ان ــری ش گی

فضـای میزان استفاده از 

 زیرسطحی

این پژوهش ضمن اشاره به استفاده از فضاهای زیرسطحی 

شده، های اخیر در سراسر جهان موردتوجه واقعکه طی دهه

ایـن فضـاها در راسـتای  گیـری از پتانسـیلبه عـدم بهـره

 هـایآوری، زیسـت پـذیری و ایجـاد محـیطایداری، تابپ

ر اشاره داشته است که در این پژوهش سـعی در شهری بهت

ایجاب نمودن استفاده هرچه بیشتر اسـتفاده از ایـن فضـاها 

 بوده است.

هـای صرفاً بیان توصیفی قابلیت

استفاده از فضـاهای زیرسـطحی 

آوری، ایـداری، تـابدر راستای پ

-زیست پذیری و ایجـاد محـیط

 ر بوده است.شهری بهت های

Hunt et al 2015 
شهرهای قابل زیسـت و 

 فضاهای زیرسطحی

پژوهشگران در این پـژوهش، ضـمن اشـاره بـه مسـائل و 

ها مواجه هستند ای که امروزه شهرها با آنمشکالت عدیده

جـویی ایـن به تبیین نقش فضاهای زیرسطحی برای چـاره

های ایـن مشکالت پرداخته و همچنین بـه بررسـی مؤلفـه

فضاها برای قابل زیسـت شـدن شـهرهای آینـده مبـاردت 

 نموده است.

ی توصیفی اقدام پژوهش با نگره

ــرورت ــین ض ــه تبی ــای  ب و مزای

توسعه فضـاهای زیرسـطحی در 

ــودن  ــذیر نم ــت پ ــتای زیس راس

 شهرهای آینده کرده است.

 نگارندگانمنبع: 
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 شناسیروشها و داده

 نـوع شناسـی روشـی مـوازی )هماننـدتک است. الزم به ذکر است طـرح "روشی موازیتک "تحقیق حاضر از نوع 

اسـت،  مکمـل روش دیگـری و پایـه روش هـاآن از که یکی گیردمی کار به زمانهم طوربه را کیفی روش دو مورس(،
 حاضر شامل دو مرحله به شرح زیر است:شوند. لذا روش انجام پژوهش می ترکیب همدیگر با نتایج سپس

: جهت ارائه مدل مفهومی اولیه فضای زیرسطحی زیست ]فرا ترکیب [بخش پایه(  -الف( بخش کیفی )بخش اول     
 پذیر.
های مدل مفهومی فضای : جهت تبیین مؤلفه]تحلیل محتوا [بخش مکمل(  -ب( بخش کیفی )بخش دوم    

 نمودن آن.زیرسطحی زیست پذیر و عملیاتی 

ها، تعاریف و مصاحبه فردی نیمه ساختارمند است. جامعه آماری این ها مطالعه اسنادی، دیدگاهآوری دادهروش جمع    
باشند که نظر و اساتید دانشگاه در رشته شهرسازی در شهر مشهد میپژوهش شامل مدیران، افراد متخصص و صاحب

-منظور تولید دادهعنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. بهتکنیک گلوله برفی به گیری هدفمند ونفر با روش نمونه 28تعداد 

های کیفی است، پذیری و عمیق بودن، مناسب پژوهشها از روش مصاحبه فردی نیمه ساختارمند که از نظر انعطاف
احبه، تکرار در اطالعات مص 23کشید. پس از انجام دقیقه طول می 50تا  25طور میانگین از استفاده شد. هر مصاحبه به

ها برای تولید مدل مفهومی حاصل شد و ادامه یافت و کفایت داده 28دریافتی مشاهده؛ اما برای اطمینان تا مصاحبه 
 ها خاتمه یافت.آوری دادهدرنتیجه فرایند جمع

 NVivoافزار از نرم های کیفی و کدگذاری و بررسی میزان فراوانی کدهای مستخرج از پرسشنامهجهت تحلیل داده    

مراحل اصلی  2شود. شکل های فضای زیرسطحی زیست پذیر ارائه میاستفاده شده است. در انتها مدل مفهومی مؤلفه
 دهد.انجام پژوهش را نشان می

 هایافته

در یک متن و های معینی نظران روش پژوهشی است که برای بیان مفاهیم یا واژهتحلیل محتوا به اعتقاد بیشتر صاحب     
 ها، مصاحبه، گفتگو و اسناد تاریخی باشد. تواند شامل کتاب، نوشتهشود. متن میای از متون استفاده مییا مجموعه

باشند. بر این اساس، نظر در امر شهرسازی شهر مشهد مینفر اساتید و صاحب 28جامعه آماری در پژوهش حاضر      
جا که پژوهشگر با ارجاع استخراج گردید. از آن 458کد اولیه و  24فرایند تحقیق،  نفر انجام گردید که در 28مصاحبه با 

کند، لذا با بازبینی متعدد و ادغام کدها ها و یا مفاهیم را تحلیل میاستفاده از تحلیل محتوا وجود مفهوم و ارتباط بین واژه
ی مفهوم فضای زیرسطحی زیست پذیر کد گزینشی برا 5کد محوری و  4بر اساس تشابه در طی چندین مرحله، 

 استخراج گردید که در ادامه مراحل تحلیل و کد گذاری آورده شده است. 

 NVIVOافزار های حاصل از مصاحبه در نرمکدگذاری داده

ها در قالب مفاهیم درآید. برای نمایش روابط موجود میان ها و پدیدهطورکلی، در کدگذاریِ باز قصد آن بود تا دادهبه
های مشابه استفاده و آن را بندی سلولبندی گوناگونی برای گروههای خوشهاز الگوریتم NVivoافزار مقوالت، نرم

مفهومی  شده است، لذا ابتدا مدلکند. ازآنجاکه در پژوهش حاضر از روش تحلیل محتوا استفادهاستاندارد و ترکیب می
اولیه فضای زیرسطحی زیست پذیر از طریق روش فرا ترکیب ارائه گردید و در ادامه به کمک روش تحلیل محتوا، 

های ذکرشده که بستر مصاحبه نیمه ساختارمند را فراهم نمودند، استخراج شدند. الزم به ذکر کدهای باز در راستای مؤلفه
ها و کدهای باز مربوط به هر مؤلفه مؤلفه( 5)ی کیفی استفاده شد. جدول هاجهت تحلیل داده NVivoافزار است از نرم

 دهد.با توجه به تعداد فراوانی ارجاعات را نشان می
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 پذیری فضای زیرسطحیارجاعات در زمینه زیست تعداد به توجه با مصاحبه از حاصل هایبازداده کدگذاری -5جدول 
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 18 طراحی هماهنگ عناصر و ورودی مترو با طرح یکپارچه 19 ارائه اصول طراحی با تأکید بر هویت بومی

 18 ها جهت جلوگیری از اغتشاش بصریطراحی هماهنگ جداره 17 تمهیدات در طراحی جهت غنای حسی محیط

 19 انسانی و حرکت پیاده در سطوح زیرینتوجه به مقیاس  20 تطابق کاربری بافرهنگ و هویت

 20 های پیونددهنده متنوع و سرزنده در تراز زیرینطراحی پیاده راه 19 گانه انسان 5طراحی منطبق بر حواس 

 21 هاریزی دقیق تأسیسات و زیرساختتنظیم و برنامه 19 ساعته و حفظ سرزندگی 24تنظیم کاربری 

 20 هاکاهش درجه ریسک و خطر بر اساس کاربری 19 یکپارچه در سطوح زیرینیابی و ایجاد کاربری مکان

 22 تنظیم آسایش اقلیمی )تونل باد( 23 های سازگارارائه پالت کاربری

 17 توپوگرافی( -محیطی )شیببررسی و ارزیابی زیست 17 تطابق کاربری با سطوح زیرین

 21 گیاهی مناسب مطابق با شرایط در سطوح زیرینتنظیم پالت  21 های مختلط چندمنظورهمجتمع

 18 تنظیم پالت گیاهی همساز با اقلیم جهت ایجاد سرزندگی 21 تنظیم پالت یکسان مبلمان و تجهیزات شهری

 18 ایجاد ارتباط بین محیط کالبدی و طبیعت اطراف 23 هاتنظیم نوع فعالیت/ اختالط کاربری

 19 های طبیعییابی و طراحی با توجه به بحرانمکان 19 خسارات طبیعیمدیریت بحران در زمینه کاهش 

  458مجموع تعداد ارجاعات:

 نگارندگانمنبع: 

 های حاصل از مصاحبهکدگذاری محوری داده

های تولیدشده در مرحله کدگذاری باز است. در گام دوم این پژوهش بر هدف از این مرحله برقراری رابطه بین طبقه
آمده دستمؤلفه به 4ها، بندی آنهای عمیق و مقولهآمده از مطالعه اسناد باالدستی و مصاحبهدستهای بهدادهاساس 

 است.

 های حاصل از مصاحبهکدگذاری انتخابی )گزینشی( داده

پردازی است. توصیف کافی از کدگذاری انتخابی )بر اساس نتایج دو مرحله قبلی کدگذاری( مرحله اصلی نظریه
های کند که چگونه مؤلفهباشد و ارزیابی مجدد محورها این سؤال را خلق میهای فضای زیرسطحی زیست پذیر میؤلفهم

ها و مفاهیم اصلی کدام هستند. باشند؟ و درنهایت، مقولهمذکور منجر به ظهور آن )فضای زیرسطحی زیست پذیر( می
 دهد.مصاحبه را نشان میهای حاصل از کدگذاری محوری و گزینشی داده (6)جدول 

 محوری و گزینشی –بندی محتوایی کدهای بازمقوله -6جدول 

 کد گزینشی کد محوری کدباز

 ارائه اصول طراحی با تأکید بر هویت بومی

 هویت

 فرهنگ و اجتماع

 تمهیدات در طراحی جهت غنای حسی محیط

 تطابق کاربری بافرهنگ و هویت

 حفظ سرزندگیساعته و  24تنظیم کاربری 
 حس تعلق به مکان

 هاتنظیم نوع فعالیت/ اختالط کاربری

 های سازگارارائه پالت کاربری

 بصری -کالبدی پایداری/ سرزندگی
 های مختلط چندمنظورهمجتمع

 توجه به مقیاس انسانی و حرکت پیاده در سطوح زیرین

 هاتنظیم نوع فعالیت/ اختالط کاربری
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 کد گزینشی کد محوری کدباز
 و ایجاد کاربری یکپارچه در سطوح زیرینیابی مکان

 یکپارچگی
 تنظیم پالت یکسان مبلمان و تجهیزات شهری

 طراحی هماهنگ عناصر و ورودی مترو با طرح یکپارچه

 ها در سطوح زیرین جهت جلوگیری از اغتشاش بصریطراحی هماهنگ جداره

 توپوگرافی( -محیطی )شیببررسی و ارزیابی زیست

 محیطیزیست
 تنظیم پالت گیاهی مناسب مطابق با شرایط در سطوح زیرین

 تنظیم پالت گیاهی همساز با اقلیم جهت ایجاد سرزندگی

 ایجاد ارتباط بین محیط کالبدی و طبیعت اطراف

 های طبیعییابی و طراحی با توجه به بحرانمکان

 آوریتاب

 تنظیم آسایش اقلیمی )تونل باد(

 هاریزی دقیق تأسیسات و زیرساختو برنامهتنظیم 

 مدیریت بحران در زمینه کاهش خسارات طبیعی

 هاکاهش درجه ریسک و خطر بر اساس کاربری

 نگارندگانمنبع: 

پذیر را با توجه به مؤلفه اصلی فضای زیرسطحی زیست 4 هایمایهها و زیر درونمایهدرون( 5)تا  (2)ادامه شکل 
 دهد.آمده نشان میدستفراوانی بهها و تحلیل

 

 
 : نگارندگان(می)ترس ،"بصری -کالبدی "های مؤلفه مایهمایه و زیر دروندرون -2شکل 
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 : نگارندگان(می)ترس ،اجتماع -های مؤلفه فرهنگمایهمایه و زیر دروندرون -3شکل 

 

 
 : نگارندگان(می)ترس ،محیطیهای مؤلفه زیستمایهمایه و زیر دروندرون -4شکل 
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 : نگارندگان(می)ترس ،آوریهای مؤلفه تابمایهمایه و زیر دروندرون -5شکل 

طور که در گام نخست توضیح داده شد، از طریق فرآیند اسنادی، در راستای پاسخگویی به سؤال اول پژوهش، همان
طور عمده از مطالعات پرداخته شد. لذا به به بررسی ادبیات موضوعی در مورد فضای زیرسطحی و مفهوم زیست پذیری

باشد، لذا از ها استفاده گردید. ازآنجاکه رویکرد پژوهش در گام نخست کیفی مینامههای اطالعاتی و پایاناسنادی، بانک
پردازی در بخش اول جهت ارائه مدل مفهومی اولیه فضای زیرسطحی زیست پذیر روش فرا ترکیب )متاسنتز( و مفهوم

 اده شد.استف

، "هویت  "، "اجتماع -فرهنگ "، "محیطیزیست "، "آوریتاب"های کاوی مؤلفهپردازی و متنبر اساس مفهوم
عنوان معیارهای بنیادی فضای زیرسطحی زیست پذیر ارائه گردیدند که در گام دوم به "دسترسی "و  "بصری -کالبدی"

 ها پرداخته شد.به تبیین مؤلفه

طور که در گام اول پژوهش توضیح داده شد در ابتدا در دوم پژوهش نیز کیفی است لذا همانرویکرد سؤال و گام 
های باشند، مدلنامه میبخش ادبیات موضوع به روش فرا ترکیب و با توجه به اسناد و مدارك که شامل کتب و پایان

شناسی این پژوهش و در گام بر اساس روش مفهومی اولیه ارائه شد. در ادامه در راستای معیارهای ذکرشده در گام اول و
 .پرداخته شدفضای زیرسطحی زیست پذیر های به تبیین مؤلفه NVivoافزار دوم با روش تحلیل محتوای کیفی و نرم

این مدل دارای ساختار سلسله مراتبی از ابعاد است.  باشد.می "ایدانه ستاره "کشف روابط علی و معلولی بیانگر مدل 
صورت سلسله ایجادشده است که هرکدام از جداول دیگر به nتا  1گو از یک جدول حقیقت و تعداد جداول ساختار ال

 -بوده که ابعاد کلیدی آن عوامل فرهنگ "فضای زیرسطحی زیست پذیر  "باشد. حقیقت در مدل مذکور مراتبی می
ای و سلسله ای آشیانهامل دارای زنجیرهباشند. هرکدام از عوبصری می -آوری و کالبدیزیستی، تاباجتماع، محیط

ارائه اصول اجتماع بوده که  -های بعد فرهنگمایهعنوان درونهای هویت و حس تعلق به مکان بهمراتبی هستند. مؤلفه
به  تطابق کاربری بافرهنگ و هویتو  تمهیدات در طراحی جهت غنای حسی محیط، طراحی با تأکید بر هویت بومی

های ساعته و حفظ سرزندگی، ارائه پالت کاربری 24شوند. تنظیم کاربری ایجاد هویت در تراز زیرین میترتیب منجر به 
های مختلط چندمنظوره و توجه به مقیاس انسانی در سطوح زیرین در ایجاد محیط سرزنده و پایدار سازگار و ایجاد مجتمع

معلولی از  –بندی محتوایی و کشف روابط علیمقولهحائز اهمیت است. الزم به ذکر است که فضای سرزنده بر اساس 
گردد و یکی از شروط الزم جهت حصول به زیست پذیری محسوب می "بصری -کالبدی "های مؤلفه کلیدی مایهدرون

یابی و ایجاد کاربری مکانشمول و یکپارچه فضایی است. بدین منظور مایه بعد کالبدی طراحی همهاست. از دیگر درون
طراحی هماهنگ عناصر و ورودی مترو با طرح ، تنظیم پالت یکسان مبلمان و تجهیزات شهری، ه در سطوح زیرینیکپارچ

از عوامل مهم در راستای ایجاد  ها در سطوح زیرین جهت جلوگیری از اغتشاش بصریطراحی هماهنگ جدارهو  یکپارچه
 فضای یکپارچه و رعایت اصل وحدت در عین کثرت است که خود از اصول خلق هویت است.
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آوری محیط است که در سطوح زیرین هم حائز اهمیت است. یکی از اصول فضای قابل سکونت ارتقا ظرفیت تاب
ان در زمینه کاهش خسارات بالیای طبیعی و کاهش ها، مدیریت بحرریزی دقیق تأسیسات و زیرساختتنظیم و برنامه

آوری فضای زیرسطحی و ها از اهم موارد جهت ارتقا ظرفیت تابریزی کاربریدرجه ریسک و خطر بر اساس برنامه
محیطی شده، بعد زیستباشد. از دیگر ارکان پایداری و زیست پذیری شهرها که ارائهحصول به فضای زیست پذیر می

ه شیب و پتانسیل طبیعی محیط، تنظیم پالت گیاهی مناسب مطابق با شرایط سطوح زیرین، تنظیم پالت است. توجه ب
های اصلی گیاهی همساز با اقلیم جهت حفظ سرزندگی و ایجاد ارتباط بین محیط کالبدی زیرین و طبیعت اطراف از مقوله

 باشند.محیطی فضای زیرسطحی زیست پذیر میبعد زیست
 دهد.باشد را نشان میپذیر که منطبق بر الگوی دانه برفی میضای زیرسطحی زیست( مدل ف6)شکل 

 

 
 : نگارندگان(می)ترس ،پذیر منطبق بر مدل دانه برفیمدل فضای زیرسطحی زیست -6شکل 

 گیرینتیجه

داری، بیشتر شهرهای کشورهای تبع روند روزافزون شهرنشینی متأثر از انقالب صنعتی و نظام سرمایهامروزه به     
های های متعددی ازجمله رشد کالبدی نامتوازن و ناهماهنگ )پراکنده رویی(، رشد فقر، بافتتوسعه با چالشدرحال

فضای 
زیرسطحی 
 زیست پذیر
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زیستی و غیره روبرو هستند و های محیطیت زندگی، آلودگیهای کیفناکارآمد شهری، مشکالت ترافیکی، کاهش شاخص
های اخیر، بدین منظور طی دهه. انداین عوامل در عمل منجر به ناپایداری و کاهش زیست پذیری این شهرها شده

که در این  اندهای گوناگونی را ارائه دادهها راهکارها و سیاستجویی این چالشریزان و مدیران شهری برای چارهبرنامه
های اخیر مثابه یک راهبرد نوآورانه، مفهومی در حال ظهور است که طی سالمیان، استفاده از فضاهای زیرسطحی به

توجه زیادی را به خود جلب نموده است. فضاهای زیرسطحی، فضای مناسب شهرنشینی در زیر سطح زمین است که 
نقلی و غیره منجر به وهای صوتی و هوا، مسائل حملمین، آلودگیدالیل متعددی از جمله تراکم جمعیتی، قیمت باالی ز

ها شده است. در حقیقت، این فضاها، تالش دارند تا مسائل و مشکالت شهرها را از قبل کمبود فضا، گیری آنشکل
 پذیرتر شدن شهرها کمک کند.زیستی را حل کند و از آن طریق به زیست نقل و محیطومسائل حمل

متصور شد که سه گام در توان میرا  فضاهای زیرسطحیریزی برای ی برنامهدر حیطهقیقات انجام شده تاکنون تح     
 عبارتنداز:

های فضای های شهرها برای کاربریدر بررسی کاربری فضای شهری زیرزمینی، شناسایی نیازمندی ؛قدم اول     
ها ضرورتی ندارد. این کاربری آن ،گونه فضاها اقتصادی نباشدچه نیازهای شهر برای این شهری زیرزمینی است. چنان

فایده و با درنظرگرفتن زیرمعیارهای موضوع  -تواند با داشتن یک مدل مناسب اجتماعی اقتصادی هزینهتحلیل می
 پذیر شود.تحقیق امکان

 در توانمی های قانونی را. زمینهبررسی بسترهای قانونی و موانع ایجاد و رشد ساختارهای زیرزمینی است ؛قدم دوم     
 هایمعوض اعطای. کرد تعریف زمین باالی و زمین سطح با درپیوند زیرزمین سطح کاربری حقوق مدیریت سیستم قالب

زمینی بخشی از سیستم مذکور است. ساختمان زیر برای اهداف شهر آن واگذاری جهت زمین صاحبان به زمین مالکیتی
ها و حقوق قانونی گذاری کالنی نیازمند است و محدودیتپشتوانه فنی خود، همواره به سرمایه زیرزمین شهری به واسطه

ی نهادهای مسئول در های خصوصی و عمومی باید به طور کامل مشخص شود، این امر مستلزم همکاری همهکاربری
ریزی شهری و برنامه .داردمدیریت شهری است که پیوند مدیریت منابع محدود به مدیریت نهاد محور را در پی 

 های این گونه فضاها باید در نظر گرفته شوند. های اجتماعی در احتساب منافع و هزینهمحدودیت

شرایط فعلی با لحاظ موقعیت پیشین و آینده، از  روشن از در ارتباط با قدم اول است. داشتن تصویر ؛قدم سوم     
زیرزمینی نباید تصادفی باشد. این مرحله به خصوصیات میدانی و اجرایی  ها این مرحله است، توسعه فضای شهریویژگی
سنجی گردد، توسعه فضای زیرزمینی با دیدگاه توسعه فضایی آینده ممکن خواهد بود. امکانمی های کاربری برپروژه
های ارزیابی اثرات روششناسائی  ،های شهریبندی پتانسیل ساختمانهای آینده، مالکیت زمین و مناطق امن، طبقهپروژه

های زیرزمینی )شرایط سالمتی و زندگی مردم، تنوع زیستی در اجزا اکوسیستم شهری، ساختمان محیطیزیست
های جامعه شهری زیرزمینی مناظرطبیعی شهری، ساختارشهری، میراث فرهنگی و استفاده از منابع طبیعی(، ارزیابی هزینه

های ساختمانی و کاربری، تهمیدات تعمیرات و فضای باالی سطح زمین، هزینه ها دردر مقایسه با این گونه هزینه
نگهداری، ارزش مکانی فضای شهری زیرزمینی بر مبنای کاهش هزینه تصاحب زمین، ارزش موقعیت فضای زیرزمینی 

های گر ویژگیریزی سطوح مختلف زمین از دینویس برنامهونقل و تهیه پیشهای حملبه واسطه صرفه جوئی در هزینه
 این مرحله است. 

هایی از چگونگی تحقق بهینه فضای زیر سطحی در قالب تحقیقات مفصل جا که در متون مختلف، ارزیابیاز آن     
های سنجش آن منطبق بر شرایط بومی ایران در قالب تحقیقات صورت گرفته، لیکن مباحث زیست پذیری و مولفه

. لذا تحقیق حاضر برای نخستین بار پیرامون چیستی ماهیت فضای زیر سطحی دانشگاهی هنوز انجام نگرفته است
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مدل مفهومی منطبق بر باشد. بدین ترتیب شهر مشهد( میهای بومی ایران )کالنزیست پذیر منطبق  بر اصول و ویژگی
مؤلفه کلیدی  4ور ای  جهت تحقق فضای زیرسطحی زیست پذیر ارائه گردید. در راستای الگوی مذکالگوی دانه ستاره

هرکدام از عوامل عنوان ساختار اصلی ارائه گردیدند. بهزیستی آوری و محیطبصری؛ تاب -اجتماع؛ کالبدی -فرهنگ
 –های بعد فرهنگ مایهعنوان درونهای رنگ تعلق و هویت بهای و سلسله مراتبی هستند. مؤلفهای آشیانهدارای زنجیره
های طبیعی، مدیریت بهینه بحران، کاهش درجه ریسک و یابی با توجه به بحرانهای مکانمایهدرونزیر و  اجتماع بوده

ها، توجه به آسایش اقلیمی در سطوح زیرین و تنظیم دقیق تأسیسات در سطوح زیرین به خطر از طریق نوع کاربری
ارتقا آسایش ، م پالت گیاهی مناسب و جانمایی آنباشد. تنظیای میآوری در الگوی دانه ستارهکننده بعد تابترتیب تکمیل

 اقلیمی با استفاده از عناصر طبیعی نظیر آب، گیاه و انرژی پاك )استفاده از انرژی خورشید در سیستم تهویه فضای زیرین(
 باشد.محیطی در سطوح زیرین است که گامی مهم در حصول به فضای زیرسطحی زیست پذیر میاز موارد زیست
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