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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 subthemes 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; Physicalvisual; 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 culturecommunity 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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چکیده
اطالعات مقاله
مقدمه :امروزه عواملی از قبیل رشد شتابان جمعیت ،افزایش فقر ،کاهش شاخصهای کیفیت زندگی ،رشد سکونتگاه-
نوع مقاله :مقالۀ پژوهشی
های غیررسمی (حاشیهنشینی) ،آلودگیهای زیستمحیطی و غیره منجر به ناپایداری و کاهش زیست پذیری جوامع
شهری شده است .بدین منظور طی دهههای اخیر ،برنامهریزان شهری راهکارهای گوناگونی را ارائه نمودهاند که در این
بین ،بهرهگیری از فضاهای زیرسطحی ،مفهومی در حال ظهور است که طی سالهای اخیر توجه زیادی را به خود جلب
تاریخ دریافت1400/07/03 :
تاریخ بازنگری 1400/10/16 :نموده است.
داده و روش :هدف از انجام پژوهش حاضر ارائه مدل مفهومی فضای زیرسطحی زیست پذیر است .پژوهش حاضر از
تاریخ پذیرش1400/12/28 :
نوع کیفی و به لحاظ نوعشناسی "تکروشی موازی" است .لذا جهت تحلیل دادههای کیفی از روش فرا ترکیب (تحلیل
تاریخ انتشار1401/01/01 :
پایه) و تحلیل محتوا (تحلیل مکمل) بهصورت همزمان استفادهشده است .تحلیل پایه منجر به ارائه مدل مفهومی اولیه
و تحلیل مکمل منجر به تبیین مولفهها و کشف روابط علی– معلولی میگردد .روش جمعآوری اطالعات ،مطالعه
اسنادی و مصاحبه نیمه ساختارمند میباشد .جهت تحلیل دادههای کیفی و کدگذاری از نرمافزار  Nvivoاستفاده شده
کلیدواژهها:
زیستپذیری ،فضای زیرسطحی ،است.
یافتهها :یافتههای پژوهش حاکی از  4مولفه بنیادی و کلیدی در ساختار مدل نهایی است که عبارتنداز " :فرهنگ-
فراترکیب ،تحلیل محتوا.
اجتماع"" ،تابآوری" " ،محیطزیستی" و " کالبدی -بصری" .بر اساس  4مولفه کلیدی و در بخش دوم پژوهش،
 458ارجاع به دست آمد که با بازبینی متعدد و ادغام کدها بر اساس تشابه در طی چندین مرحله تلخیص دادهها 24 ،کد
اولیه و  4کد محوری استخراج گردیده است.
نتیجهگیری :مدل مفهومی منطبق بر الگوی دانه ستارهای جهت تحقق فضای زیرسطحی زیست پذیر ارائه گردید .در
راستای الگوی مذکور  4مؤلفه کلیدی فرهنگ -اجتماع؛ کالبدی -بصری؛ تابآوری و محیطزیستی بهعنوان ساختار
اصلی ارائه گردیدند .هرکدام از عوامل دارای زنجیرهای آشیانهای و سلسله مراتبی هستند .مؤلفههای رنگ تعلق و
هویت بهعنوان درونمایههای بعد فرهنگ– اجتماع بوده و زیر درونمایههای مکانیابی با توجه به بحرانهای طبیعی،
مدیریت بهینه بحران ،کاهش درجه ریسک و خطر از طریق نوع کاربریها ،توجه به آسایش اقلیمی در سطوح زیرین و
تنظیم دقیق تأسیسات در سطوح زیرین به ترتیب تکمیلکننده بعد تابآوری در الگوی دانه ستارهای میباشد.
استناد :ابراهیمی پور ،مریم؛ منصوری اطمینان ،ابوالفضل ( .)1401ارائه مدل مفهومی فضای زیرسطحی زیست پذیر با استفاده ازنظریه بنیانی (نمونه موردی :کالن-شهر
مشهد) .جغرافیای اجتماعی شهریDOI: http//doi.org/10.22103/JUSG.2022.2068 .213-231 ،)1( 9 ،
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مقدمه
شهری شدن و افزایش جمعیت شهرها مسئلهای جهانی و فزاینده در بسیاری از شهرهای کشورهای جهان است
( )Sterling et al, 2012: 242; Heping et al, 2021: 2که این امر ،شهرها را در بسیاری از این کشورها با
چالش های متعددی ازجمله توسعه کم تراکم ،افزایش تقاضا برای فضا و منابع طبیعی ،افزایش مصرف انرژی ،تخریب
محیطزیست ،نابرابری فضایی ،تشدید آلودگیهای هوا و صوتی ،شدت وقایع جریاناتی همچون سیالبها ،طوفانها و
غیره روبرو نموده است که این مسائل و مشکالت در عمل ،اثرات جدی بر سالمت انسانی ،کیفیت زندگی ،پایداری و
زیست پذیری شهرها بر جای گذاشته است (.)Xiang, 2016: 54
امروزه جهت کاهش مسائل و ارائه راهکارها برای حل مشکالت و نارساییها و دستیابی به حد متعالی زندگی
معاصر ،مفاهیم جدیدی نظیر شهرهای هوشمند ،شهرهای الکترونیکی ،شهرهای خالق ،شهرهای مجازی ،شهرهای
پایدار و زیست پذیر وارد عرصه شهرسازی شده است .همچنین طی دهههای اخیر ،برنامهریزان و مدیران شهری
راهکارها و سیاستهای گوناگونی را ارائه نمودهاند که در این بین ،بهرهگیری از فضاهای زیرسطحی مانند یک راهبرد
نوآورانه ،مفهومی در حال ظهور است که طی سالهای اخیر توجه زیادی را به خود جلب نموده است ( Cui et al,
.)2021: 4
فضاهای زیرسطحی ،فضاهایی هستند که طی قرنهای متمادی با اهداف گوناگونی نظیر امنیتی ،اقلیمی ،اقتصادی،
اجتماعی و حفاظتی به کاربرده شده است .در حقیقت ،این فضاها ،فضای مناسب شهرنشینی در زیر سطح زمین است که
دالیل متعددی از جمله تراکم جمعیتی ،قیمت باالی زمین ،آلودگیهای صوتی و هوا ،مسائل حملونقلی و غیره منجر به
شکلگیری آنها شده است (نصر اصفهانی و دیگران99 :1397 ،؛ Cui et al, 2021: 6; Childers et al, 2014:
 )322و این فضاها ،فضاهای مبتنی بر دانش بومیاند که انعکاسدهنده ادراك اجتماعی -اکولوژیکی بوده و تعهد
فرهنگی افراد نسبت به تعامل صحیح محیط طبیعی و محیط مصنوع را ایجاد مینماید ( Admiraal & Cornaro,
.)2018: 118
رهیافت بهره گیری از فضاهای زیرسطحی مزایای زیادی در حل مسائل و مشکالت شهری دارد ( Cui et al,
 .)2021: 8درواقع ،توسعه شهری پایدار با رویکرد کاربست فضاهای زیرسطحی به مثابه یکی از رویکردهای جدید در
حوزهی شهرسازی محسوب میشود که ضمن کاربست قابلیتهای ذاتی فضاهای زیرسطحی در تالش است تا مسائل و
چالشهای شهرها را از جمله مشکل کمبود فضای رو سطحی ،مسائل حملونقلی و محیطزیستی را حل نماید (موالیی،
 .)59 :1398در حقیقت ،حل مشکالت ترافیکی مانند ازدحام و شلوغی ترافیک سواره ،کاهش آلودگیهای صوتی و هوا،
حفاظت در برابر بالیای طبیعی ،حل مشکالت کمبود فضا و حفاظت از میراث فرهنگی و محیطزیست از جمله قابلیت-
های مثبت شهرسازی زیرسطحی است (نصر اصفهانی و دیگران101 :1396 ،؛ .)Broere, 2016: 246
از طرفی همه ساله بهترین شهرهای زیست پذیر جهان توسط موسسات مرتبط همچون مرسر و اکونومیست انتخاب
میشوند .شهر زیست پذیر ،شهری است که در آن میتوان یک زندگی سالم داشت .ایده زیست پذیری ،بسیاری مفاهیم
را به یکدیگر پیوند میدهد .خصوصیات یک مکان خاص میتواند تحت تأثیر تعامل آن با دیگر مکانها و فعالیتهایی که
در آنها انجام میشود ،قرار بگیرد و رضایت ساکنان را از تأمین نیازهای اجتماعی ،اقتصادی و یا فرهنگیشان به دنبال
داشته باشد ،سالمت و بهزیستی آنها را بهبود بخشد و از منابع طبیعی و کارکردهای اکوسیستم محافظت کند .زیست
پذیری انگاشتی است که طی دهههای اخیر موردتوجه پژوهشگران قرارگرفته است؛ در حقیقت ،به واسطه روند روزافزون
شهرنشینی متأثر از انقالب صنعتی و نظام سرمایهداری ،طی دهههای اخیر ،شهرها با چالشهای عدیدهای روبرو شدهاند،
که این امر پژوهشگران شهری و اجتماعات انسانی ،را بر آن داشتند تا بر مفهوم زیست پذیری بهمثابه یکی از رهیافت-
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های دستیابی به محیط شهری قابل زیست و باکیفیت اهتمام ورزند .به تاویلی بهتر ،توجه به کیفیت زندگی ،شرایط،
امکانات و نیازهای ساکنان شهرها ،مسئلهای حیاتی است و نظر به مشکالت متعدد شهرها ،رویکردهای متفاوتی برای
ارتقا و بهبود شرایط زندگی در آنها پیشنهاد و مطرحشده است که زیست پذیری شهری یکی از آنها است (صرافی و
همکاران .)418-419 :1398 ،زیست پذیری زیرمجموعهای از پایداری است که مستقیماً بر ابعاد فیزیکی ،اجتماعی،
اقتصادی و روانی زندگی مردم تأثیر میگذارد و دربرگیرندۀ مجموعهای از ویژگیهای اکتسابی محیط است که آن را به
مکانی مطلوب ،مناسب و جذاب برای زندگی ،کار و بازدید همۀ مردم تبدیل میکند (.)Qian, 2016: 284
فضاهای زیرسطحی را میتوان در راستای شهر قابل زیست نیز به کار گرفت .بهطوریکه با رویکرد شهرسازی
زیرسطحی ،میتوان در راستای بهبود کیفیت عرصههای عمومی ،افزایش سرانه فضاهای فراغتی و سبز و همچنین تامین
زیرساختهای الزم حرکت کرد ( .)Bobylev, 2016: 43درواقع ،در پرتوی این رهیافت و با آزاد نمودن فضاهای
روزمینی جهت حرکت پیاده ،انتقال کاربریهای مانند غرفههای موقت ،کافیشاپ ،فضای مکث و غیره به فضای
زیرزمینی ،محیط شهری آرامشبخش و خوشایندی را بهدوراز آلودگی هوا و صوتی به ارمغان میآورد .وجود شبکه عابر
پیاده ایمن ،وسیع و جدا از سوارهها با کاربریهای متنوع از دیگر امتیازات فضاهای زیرسطحی است که به نفع انسان و
آسایش محیطی بوده و موجب زیست پذیری هر چه بیشتر شهرها میشود (خزاعی نژاد و دیگران.)28 :1395 ،
کالنشهر مشهد به مثابه دومین شهر پرجمعیت ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده بهطوریکه روند روزافزون
شهرنشینی در این شهر ،کالنشهر مشهد را با چالشهای متعددی در ابعاد اقتصادی ،اجتماعی ،محیطی و مدیریتی روبرو
نموده است و این عوامل در عمل پایداری و زیست پذیری این شهر را با چالش مواجه کرده است که این امر توجه به
گسترش فضاهای زیرسطحی در کالنشهر مشهد را پیش از پیش نمایان میسازد .با این تفاسیر ،پژوهش حاضر به دنبال
بررسی نقش و تأثیر توسعه فضاهای زیرسطحی در راستای زیست پذیر نمودن کالنشهر مشهد است .پژوهش حاضر
پس از مرور مبانی نظری در باب فضاهای زیرسطحی و شهر زیست پذیر ،در راستای پاسخ به پرسشهای زیر خواهد بود:
 مؤلفههای دربرگیرندهی فضاهای زیرسطحی و زیست پذیری شهری کدامند؟-

چه ارتباطی بین مؤلفههای سازندهی فضاهای زیرسطحی و زیست پذیرتر شدن شهرها وجود دارد؟

پیشینۀ نظری
مفهوم و مولفههای دربرگیرندهی فضاهای زیرسطحی :امروزه کالنشهرها در حال رشد مداوم و سریع در ابعاد
کالبدی -فضایی هستند ( .)Ritter et al, 2021: 268فضاهای زیرسطحی بهواسطه کاربردهای متنوعی که دارد از
دیرباز تاکنون مورداستفاده گسترده بشر قرارگرفته است .این فضاها درگذشته اغلب با اهداف گوناگونی همچون مقابله با
شرایط جوی در اقلیمهای ناسازگار ،کاهش آلودگیهای محیطی ،اهداف نظامی و استراتژیک ،انتقال آب و فاضالب،
تأمین امنیت سکونتگاههای شهری ،افزایش عمر ساختمانهای شهری و تأسیسات سنتی و غیره کاربرد داشته است
(علیالحسابی و موالئی.)44 :1392 ،
استفادههای معاصر از فضاهای زیرسطحی به مثابه روشی برای بهبود الگوهای شهری ،در آغاز قرن بیستم توسط
معمار فرانسوی ،اوژن هنارد مطرح شده است .از اوایل قرن بیستویکم ،پیشرفتهای بسیاری در زمینه فضاهای
زیرسطحی صورت گرفته است .ایده تفکیک عمودی عملکردهای شهری ،بعدها توسط یک معمار فرانسوی دیگر (پدر
شهرسازی زیرسطحی) ،به نام ادوارد اتوجان به کار گرفتهشده است .وی ایده استفاده از زیر سطح زمین را بهعنوان
بخشی از شهر و فرآیند برنامهریزی در اوایل دهه  1930میالدی مطرح کرد (ردایی و دیگران .)49 :1397 ،فضاهای
زیرسطحی ساختارهایی هستند که میتوانند به عملکردهای گوناگونی از جمله ذخیرهسازی ،صنایع ،حملونقل ،ارتباطات،
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خدمات عمومی و استفادههای خصوصی و شخصی تخصیص پیدا کنند (موالئی5 :1397 ،؛ Yong-Kang et al,

.)2019: 5
در مجموع میتوان اذعان داشت که فضاهای زیرسطحی ،فضای مناسب شهرنشینی در زیر سطح زمین است که
دالیل متعددی از جمله تراکم جمعیتی ،قیمت باالی زمین ،آلودگیهای صوتی و هوا ،مسائل حملونقلی و غیره منجر به
شکلگیری آنها شده است( .نصر اصفهانی و دیگران99 :1397 ،؛  .)Tender et al, 2017: 26به تأویلی بهتر،
فضاهای زیرسطحی ،فضاهایی مبتنی بر دانش بومیاند که انعکاسدهنده ادراك اجتماعی -اکولوژیکی بوده و تعهد
فرهنگی افراد نسبت به تعامل صحیح محیط طبیعی و محیط مصنوع را ایجاد مینماید ( Admiraal & Cornaro,
.)2018: 118
با وقوع انقالب صنعتی و رشد جمعیت شهر و متأثر از آن ،رشد کالبدی شهرها به طرق گوناگونی همچون گسترش
در سطح و ارتفاع ،گسترش زیرسطحی شهرها گزینه دیگری بود که طی دهههای اخیر به دالیل عدیدهای مدنظر قرار
گرفت .مبتنی بر تحلیل اسنادی پژوهشهای گوناگون ،از عوامل گسترش فضاهای زیرسطحی میتوان به حل مسائل
مربوط به رشد روزافزون جمعیت شهرها ،حل مسائل و چالشهای حملونقل شهری؛ کمک به پایداری محیطزیستی؛
افزایش بهرهوری از کاربری زمین؛ کمک به کاهش آلودگیهای محیطزیستی (آبوهوا ،صدا و منظر) ،حل کمبود فضا
روی سطح زمین و غیره اشاره کرد (موالئی67 :1398 ،؛ .)Penga et al, 2019: 36
همانطور که اشاره شد ،فضاهای زیرسطحی بهمثابه فضاهای شهری همگانی ،در ترازهای پایینتر زمین طراحی و
ساخته میشوند .چنین فضاهایی بایستی دارای کیفیتهای مطلوب فضاهای شهری باشد تا بتواند در راستای پایداری و
زیستپذیرتر کردن هر چه بیشتر شهرها گام بردارد و مورد مقبولیت شهروندان واقع شود .بدین منظور ،برخی نهادها و
سازمانها ازجمله انجمن بینالمللی تونل سازی ،دستور کار  21و بسیاری از پژوهشگران اقدام به معرفی مولفههای
سازندهی فضاهای زیرسطحی نمودهاند؛ بنابراین نظر به اینکه که مؤلفههای سازندهی فضاهای زیرسطحی در متون
نظری از گستردگی زیادی برخوردار است .بدین ترتیب مبتنی بر تحلیل محتوای پژوهشها و بر اساس تعداد تکرار
هرکدام از مؤلفهها در پژوهشهای گوناگون ،مؤلفههای سازندهی فضاهای زیرسطحی مطابق با جدول ()1
استخراجشدهاند .با این تفاسیر ،هویت ،خوانایی ،پایداری و سرزندگی ،ایمنی و امنیت ،پیاده مداری ،دسترسی ،توجه به
مقیاس انسانی ،انعطاف پذیر بودن ،توجه به حس تعلق ،کارایی و تنوع و توجه به نیازهای انسانی ازجمله مؤلفههای اصلی
سازندهی فضاهای زیرسطحی هستند که در بسیاری از پژوهشها به آنها اشارهشدهاند.
جدول  -1مؤلفههای سازندهی فضاهای زیرسطحی
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منبع :نگارندگان

مفهوم و مؤلفههای سازندهی زیستپذیری شهری :امروزه انگاشت زیستپذیری در بیشتر شهرهای توسعه-
یافته جهان بهمثابه یک اصل بنیادین و در مسیر اهداف توسعه پایدار در بسیاری از سیاستگذاریها و برنامهریزیهای
شهری گسترش پیداکرده است .این مفهوم را برای اولین بار اداره هنر آمریکا در سال  1970و بهمنظور دستیابی به ایده-
های برنامهریزی شهری مدنظر قرارداد و بعدها ،مراکز و سازمانهای تحقیقاتی دیگر این واژه را به کار گرفتند و امروزه با
گسترش مشکالت جوامع انسانی و تشدید روزبهروز آنها و افت کیفیت و شاخصهای زندگی ساکنان بسیار قوت گرفته
بهنحویکه بیشتر طراحان و برنامهریزان و تصمیمگیرندگان شهری به آن توجه و تأکیددارند (پریزادی .)5 :1398 ،درواقع،
موج گستردۀ شهرنشینی و مشکالت آن همواره بهطور فزایندهای بر اهمیت زیست پذیری افزوده و چشمپوشی از آن را
دشوار و غیرممکن کرده است.
تعاریف متعددی از زیست پذیری ارائهشده است .بهگونهای که تاکنون اجماع نظر در تعریف آن به وجود نیامده است.
بااینوجود ،در تعریفهای ارائهشده بر مفاهیم مشترکی چون تأمین رفاه و رضایت ساکنان ،کیفیت زندگی ،تأمین نیازهای
گوناگون ،دستیابی به زندگی مطلوب و رضایتبخش به چشم میخورد ()Higgs et al, 2018: 15؛ بهعبارتدیگر،
مجموعه ویژگیهای عینی و ذهنی که جذابیت و مطلوبیت مکان را عرضه میکنند ،زیست پذیری تلقی شده است .شهر
زیست پذیر شهری مناسب برای زندگی و فراهم آورنده کیفیت مطلوب زندگی است .در حقیقت ،زیست پذیری مجموعه
ویژگیهایی است که محیط شهر را به مکانی جذاب برای زندگی تبدیل میکند .این ویژگیها میتواند به ویژگیهای
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قابللمس (دسترسی به زیرساختهای شهری) ویژگیهای غیرقابل لمس (حس مکان ،هویت محلی و غیره) تقسیم شود
(رزاقی اصل و دیگران126 :1397 ،؛ .)Emilija, 2017: 448
با این تفاسیر ،میتوان اذعان داشت که زیست پذیری زیرمجموعهای از پایداری است که مستقیماً بر ابعاد فیزیکی،
اجتماعی ،اقتصادی و روانی زندگی مردم تأثیر میگذارد و دربرگیرندۀ مجموعهای از ویژگیهای اکتسابی محیط است که
آن را به مکانی مطلوب ،مناسب و جذاب برای زندگی ،کار و بازدید همۀ مردم تبدیل میکند (.)Qian, 2016: 284
زیست پذیری مفهومی پیچیده و چندبعدی است و مقولههای متعددی در ابعاد محیطی ،اقتصادی ،اجتماعی و محیط-
زیستی (جدول  )2معرف این مفهوم هستند.
جدول  -2مؤلفههای سازندهی شهرهای زیستپذیر
عرصه

اجتماعی

اقتصادی

کالبدی

محیطزیستی

مؤلفههای زیستپذیری
 برابری امنیت عمومی انسجام اجتماعی هویت و حس تعلق به مکان سرمایه اجتماعی مشارکت اجتماعی فرصتهای شغلی در محله اشتغالزایی استطاعت پذیری واقعی مسکن قابلیت پیادهروی دسترسیها کیفیت حملونقل عمومی تأمین امکانات و خدمات زیربنایی و روبنایی کیفیت محیطی (کاهش آلودگیهای هوا ،صوتی) بهبود محیط شهری (کیفیت جمعآوری زباله) بهبود مدیریت منابع طبیعی -فضای سبز

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

نقش توسعه فضاهای زیرسطحی در زیستپذیری شهرها :فضاهای زیرسطحی قابلیتهای زیادی در حل
مسائل و مشکالت شهرها دارند ازجمله قابلیت این فضاها میتوان به بازدهی اقتصادی ،حفاظت از محیط مصنوع و
طبیعی ،بهبود عدالت اجتماعی ،مدیریت تراکمها ،حل مسائل مربوط به رشد روزافزون جمعیت شهرها ،حل مسائل و
چالشهای حملونقل شهری؛ کمک به پایداری محیطزیستی؛ افزایش بهرهوری از کاربری زمین؛ کمک به کاهش
آلودگیهای محیطزیستی (آبوهوا ،صدا و منظر) ،حل کمبود فضا روی سطح زمین ،کنترل رشد پراکنده شهرها ،کمک به
ایجاد شهرهای فشرده ،کاهش مصرف انرژی در حملونقل ،صنعت و فضاهای کار و غیره اشاره کرد (سید علیان:1398 ،
18؛  .)Ciu et al, 2021: 63فضاهای زیرسطحی را میتوان در راستای شهر قابل زیست (جدول  )3به کار گرفت ،به-
طوریکه با رویکرد شهرسازی زیرسطحی ،میتوان در راستای بهبود کیفیت عرصههای عمومی ،افزایش سرانه فضاهای
فراغتی و سبز و همچنین تامین زیرساختهای الزم حرکت کرد (.)Bobylev, 2016: 43., Qian, 2016: 280
درواقع ،این رهیافت با آزاد نمودن فضاهای روزمینی جهت حرکت پیاده ،انتقال کاربریهای مانند غرفههای موقت،
کافیشاپ ،فضای مکث و غیره به فضای زیرزمینی ،محیط شهری آرامشبخش و خوشایندی را بهدوراز آلودگی هوا و
صوتی به ارمغان میآورد و به زیست پذیرتر شدن هر چه بیشتر شهرها کمک میکند.
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جدول  -3دالیل و ضرورت توسعه فضاهای زیرسطحی در شهرها
عرصه
اجتماعی

کالبدی

محیطزیستی

تأثیرات
 امنیت اجتماعی کمک به عدالت توزیعی پویایی اجتماعی تراکم تا حد ممکن جهت استفاده بهینه از اختالط فضا افزایش استفاده چندمنظوره از فضا و کاربری استفاده از سیستم پایدار حملونقل افزایش مسیرهای پیاده جدید ایمنی در برابر خطرات طبیعی و انسانی حفاظت از محیطزیست در برابر آلودگیها قابلیت حفظ انرژی باال حفظ فضای سبز و زمینهای کشاورزی -افزایش تراکم شهری و تقلیل آسیبپذیری به محیطزیست شهری

منبع :نگارندگان به استناد از ) )Ciu et al, 2021 Bobylev, 2016., Broere, 2016 Qian, 2016,

بر اساس مطالعات انجامشده در خصوص مفهوم زیستپذیری و فضاهای زیرسطحی 5 ،مؤلفه فرهنگ – اجتماع،
کالبدی -بصری ،دسترسی ،تابآوری و محیطزیستی بهعنوان مؤلفههای بنیادی فضای زیرسطحی زیست پذیر ارائه
گردید .شکل ( )1مدل مفهومی اولیه فضای زیرسطحی زیستپذیر را نشان میدهد.

فرهنگ و
اجتماع

تابآوری

کالبدی-

زیست

بصری

محیطی

شکل  -1مدل مفهومی اولیه فضای زیرسطحی زیستپذیر( ،ترسیم :نگارندگان)

پیشینۀ عملی
مردم درگذشته از فضاهای زیرسطحی عمدتاً برای محافظت از خود در مقابل خطرات و تهدیدهای طبیعی و یا برای
اختفا و نگهداری وسایل و اجسام خود مورداستفاده قرار میدادند .شهرها و روستاهایی که تمام یا بخشی از آنها در
زیرزمین بودند (مانند شهرهای زیرسطحی کابادوکیای ترکیه و یا اویی نوشآباد کاشان) .کلیساها و مکانهای دفن
شهدای عصر مسیحیت در اروپا ،روستاها و دهستانهای زیرسطحی شمال چین و تونس از دیگر فضاهای زیرسطحی
هستند .در ایران نیز شهرهایی مانند شهر زیرسطحی کاریز در کیش ،شهر زیرزمینی سامن در  15کیلومتری مالیر در
استان همدان و شهر زیرسطحی نوشآباد در کاشان از نمونههای برجسته به شمار میآیند (فالحی.)58 :1393 ،
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همانطور که اشاره شد ،استفاده از فضاهای زیرسطحی یکی از رهیافتهای نوینی است که طی دهههای اخیر
موردتوجه مدیران و برنامهریزان شهری قرارگرفته است .بدین ترتیب ،طی سالهای اخیر پژوهشهای متعددی در باب
فضاهای زیرسطحی چه در سطح ایران و چه در سطح جهان به رشته تحریر (جدول  )4درآمده است .هرچند در برخی از
این پژوهشها به تأثیر فضاهای زیرسطحی در راستای پایداری ،کیفیت زندگی و پویایی (زرآبادی و دیگران 1398؛ سید
علیان و عبدی 1398؛ موالیی 1391؛  ،)Ghasemi et al, 2019تابآوری ( ،)Bobylev, 2016پایداری اقتصادی-
اجتماعی (Ghasemi et al, 2019؛ موالیی )1391 ،و حتی زیست پذیری (ردایی و دیگران ،1397 ،رزاقی اصل و
دیگران1397 ،؛  )Hunt et al, 2015اشارهشده است اما بااینوجود ،به تبیین رابطه بین مؤلفههای سازندهی فضاهای
زیرسطحی و زیستپذیری اشاره چندانی نشده است؛ که این پژوهش ضمن معرفی مؤلفههای سازندهی فضاهای
زیرسطحی و زیستپذیری به تبیین رابطه بین این دو مفهوم مبادرت نموده است.
جدول  -4پیشینه پژوهش
پژوهشگران

عنوان

سال

هدف و نتیجه

تفاوت با موضوع پژوهش

هدف این پژوهش توجه به فضـای زیرسـطحی بـهعنـوان
سید علیان و
عبدی

فضـــاهای زیرســـطحی
1398

شهرها ظرفیتـی پنهـان
در توسعه پایدار شهری

حلقه گمشده مدیریت شهری دررسیدن به توسعه پایـداری

ایــن پــژوهش صــرفاً بــه بیــان

شهری است .نتایج این پژوهش نشان میدهد کـه فضـای

توصیفی قابلیـتهـای فضـاهای

زیرسطحی میتواند به حل بسیاری از مسائل شهری کمک

زیرسطحی در راسـتای پایـداری

کرده و موجب پایـداری شـهری و توسـعه پایـدار بـهعنوان

شهرها مبادرت نموده است.

هدف بلندمدت شهرها شود.
هدف از ایـن پـژوهش ارائـه مـدل مفهـومی از مؤلفـههای
سازنده فضای زیرسطحی بهعنوان محـرك توسـعه اسـت.
پژوهشگران در این پژوهش به این نتیجه رسیدند که مؤلفه

سعیده زرآبادی
و همکاران

1398

ارائــه مــدل مفهــومی از

فعالیت در فضای زیرسطحی و تصورات شـهروندان از ایـن

ایــن پــژوهش مبتنــی بــر روش

مؤلفــــههای فضــــای

فضاها منجر به انتظار خـدماتی همچـون امنیـت و ایمنـی

نظریـه داده بنیـاد و بهـرهگیـری

زیرســطحی بــهعنــوان

میشود .مؤلفه تصور و ادراکات شهروند منجر به شناسـایی

ازنظر متخصصـان و اسـاتید ،بـه

محرك توسعه شـهر بـا

آیتمهایی نظیر تناسب ،مقیاس انسانی ،آسـایش و غیـره در

معرفــی مؤلفــههای ســازندهی

اســتفاده از نظریــه داده

فضاهای زیرسطحی شهری میگردد .برهمکنش فعالیـت و

فضاهای زیرسطحی اقدام نموده

بنیاد

کالبد شامل دو فاکتور مهم کـاربری و حملونقـل اسـت و

است.

مــواردی همچــون اخــتالط کــاربریهــا و سلســلهمراتب
دسترسی منجر به ارتقای عملکرد فضـای زیرسـطحی بـه-
عنوان محرك توسعه شهری است.
هدف این پیش ،تحلیلی بر نقش فضـاهای زیرسـطحی در

ردایی و
همکاران

1397

تحلیل راهبـردی مبتنـی

ارتقــای زیســت پــذیری شــهرهای کــویری و تأکی ـد بــر

پژوهش صورت گرفته صرفاً بـه

بر عقالنیـت اکولوژیـک

برنامهریزی مبتنی بر عقالنیت اکولوژیـک بـهمنظور ایجـاد

بررســــی نقــــش فضــــاهای

بــرای توســعه فضــاهای

فضاهای شهری سازگار با بستر اکولوژیک است .نتایج ایـن

زیرســطحی در ارتقــای زیســت

زیرســطحی شــهری بــا

پژوهش حاکی از آن است که بـازآفرینی اصـول عقالنیـت

پــذیری شــهرهای کــویری بــا

رویکرد زیسـت پـذیری

اکولوژیک در فرایند برنامهریزی راهبردی توسعه فضـاهای

استفاده از آزمون تی تک نمونه-

(مطالعــه مــوردی :شــهر

زیرسطحی ،مستلزم نوعی برنامهریزی مشارکتی و ارتبـاطی

ای پرداخته بدون آنکه به تبیـین

یزد)

میان افراد جامعه از یکسو و همچنین ،جامعه و طبیعـت از

این رابطه پردازد.

سویی دیگر است .چنـین بـازآفرینی مـیتوانـد زمینـهای را

ابراهیمی پور و منصوری اطمینان213-231 ،)1(9 ،
پژوهشگران

سال
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هدف و نتیجه

عنوان

تفاوت با موضوع پژوهش

برای پایداری ،تابآوری و زیسـت پـذیری اکوسیسـتمهای
شهری فراهم آورد.
هدف از این پژوهش بازشناسی مؤلفههای مؤثر بـر مفهـوم
بازشناســـی مؤلفـــههای
رزاقی اصل و
همکاران

مؤثر در زیسـت پـذیری
1397

فضاهای امن زیرسطحی
مبتنی بر رویکرد نظریـه
مبنایی

زیست پذیری بهعنوان یکی از مفاهیم نوین حوزه مطالعات
شهری در فضاهای امن زیرزمینی اسـت .یافتـههـای ایـن
پژوهش نشـان مـیدهـد کـه متخصصـین بـر پـنج حـوزه
کالبدی -بصری ،ادراکی ،زیسـت ،کـارکردی و اجتمـاعی و
 21مؤلفه مؤثر بر زیست پذیری فضاهای زیرسـطحی امـن
تأکید داشتهاند .همچنـین بـه برخـی راهکارهـای طراحـی

این پژوهش مبتنی بـر پیمـایش
اجتمــاعی و مصــاحبه صــورت
گرفته بـا اسـاتید و متخصصـان،
صرفاً به معرفـی مؤلفـهها اقـدام
نموده است.

اشارهشده است.
توسعه پایدار شـهری بـا
اســـتفاده از فضـــاهای
موالیی

1391

Tender et
al

2017

Bobylev

2016

Hunt et al

2015

زیرســـطحی (مطالعـــه
مـــوردی :محـــدودهی
میدان تجریش تهران)
نقــش ایجــاد فضــاهای
زیرســطحی در پویــایی،
کیفیت زندگی و پایداری
اقتصـــادی و اجتمـــاعی
مناطق شهری

هدف از این پژوهش مطالعهی فضاهای زیرسطحی ،جنبه-
ها و فواید استفاده از این فضاها از دیدگاه توسـعه پایـداری
شهری است .نتایج این پژوهش نشان میدهد که توسعهی
فضاهای زیرزمینی با رعایت اصول پایداری میتواند در حل
مسائل شهری بهویژه در شهرهای بزرگ و مراکـز متـراکم
آنها مؤثر واقع شود.

ایــن پــژوهش صــرفاً بــه بیــان
توصـــیفی مزایـــای اســـتفاده
فضـاهای زیرسـطحی از دیــدگاه
توســعه پایــدار شــهری پرداختــه
است.
پژوهش صرفاً به بیـان توصـیفی

در این پژوهش ،ضمن اشاره بـه قابلیـت توسـعه فضـاهای

قابلیتها و تأثیر توسعه فضاهای

زیرسـطحی در ایجـاد پویــایی ،کیفیـت زنـدگی و پایــداری

زیرســطحی در ارتقــای پویــایی،

اقتصادی -اجتماعی به راهکارهای اجرایی ایجاد فضـاهای

کیفیـــت زنـــدگی و پایـــداری

زیرسطحی در شبهجزیره ایبری پرداخته است.

اجتمــاعی -اقتصــادی مبــادرت
نموده است.

این پژوهش ضمن اشاره به استفاده از فضاهای زیرسطحی
فضــــای زیرســــطحی

که طی دهههای اخیر در سراسر جهان موردتوجه واقعشده،

صرفاً بیان توصیفی قابلیتهـای

بهمثابــه یــک شــاخص

به عـدم بهـرهگیـری از پتانسـیل ایـن فضـاها در راسـتای

استفاده از فضـاهای زیرسـطحی

شــهری :انــدازهگیــری

پایداری ،تابآوری ،زیسـت پـذیری و ایجـاد محـیطهـای

در راستای پایـداری ،تـابآوری،

میزان استفاده از فضـای

شهری بهتر اشاره داشته است که در این پژوهش سـعی در

زیست پذیری و ایجـاد محـیط-

زیرسطحی

ایجاب نمودن استفاده هرچه بیشتر اسـتفاده از ایـن فضـاها

های شهری بهتر بوده است.

بوده است.
پژوهشگران در این پـژوهش ،ضـمن اشـاره بـه مسـائل و
مشکالت عدیدهای که امروزه شهرها با آنها مواجه هستند
شهرهای قابل زیسـت و

به تبیین نقش فضاهای زیرسطحی برای چـارهجـویی ایـن

فضاهای زیرسطحی

مشکالت پرداخته و همچنین بـه بررسـی مؤلفـههای ایـن
فضاها برای قابل زیسـت شـدن شـهرهای آینـده مبـاردت
نموده است.
منبع :نگارندگان

پژوهش با نگرهی توصیفی اقدام
بــه تبیــین ضــرورت و مزایــای
توسعه فضـاهای زیرسـطحی در
راســتای زیســت پــذیر نمــودن
شهرهای آینده کرده است.
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دادهها و روششناسی
تحقیق حاضر از نوع " تکروشی موازی" است .الزم به ذکر است طـرح تکروشـی مـوازی (هماننـد نـوع شناسـی
مورس) ،دو روش کیفی را بهطور همزمان به کار میگیرد که یکی از آنهـا روش پایـه و دیگـری روش مکمـل اسـت،
سپس نتایج با همدیگر ترکیب میشوند .لذا روش انجام پژوهش حاضر شامل دو مرحله به شرح زیر است:
الف) بخش کیفی (بخش اول -بخش پایه) ] فرا ترکیب[ :جهت ارائه مدل مفهومی اولیه فضای زیرسطحی زیست
پذیر.
ب) بخش کیفی (بخش دوم -بخش مکمل) ] تحلیل محتوا[ :جهت تبیین مؤلفههای مدل مفهومی فضای
زیرسطحی زیست پذیر و عملیاتی نمودن آن.
روش جمعآوری دادهها مطالعه اسنادی ،دیدگاهها ،تعاریف و مصاحبه فردی نیمه ساختارمند است .جامعه آماری این
پژوهش شامل مدیران ،افراد متخصص و صاحبنظر و اساتید دانشگاه در رشته شهرسازی در شهر مشهد میباشند که
تعداد  28نفر با روش نمونهگیری هدفمند و تکنیک گلوله برفی بهعنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند .بهمنظور تولید داده-
ها از روش مصاحبه فردی نیمه ساختارمند که از نظر انعطافپذیری و عمیق بودن ،مناسب پژوهشهای کیفی است،
استفاده شد .هر مصاحبه بهطور میانگین از  25تا  50دقیقه طول میکشید .پس از انجام  23مصاحبه ،تکرار در اطالعات
دریافتی مشاهده؛ اما برای اطمینان تا مصاحبه  28ادامه یافت و کفایت دادهها برای تولید مدل مفهومی حاصل شد و
درنتیجه فرایند جمعآوری دادهها خاتمه یافت.
جهت تحلیل دادههای کیفی و کدگذاری و بررسی میزان فراوانی کدهای مستخرج از پرسشنامه از نرمافزار NVivo
استفاده شده است .در انتها مدل مفهومی مؤلفههای فضای زیرسطحی زیست پذیر ارائه میشود .شکل  2مراحل اصلی
انجام پژوهش را نشان میدهد.
یافتهها
تحلیل محتوا به اعتقاد بیشتر صاحبنظران روش پژوهشی است که برای بیان مفاهیم یا واژههای معینی در یک متن و
یا مجموعهای از متون استفاده میشود .متن میتواند شامل کتاب ،نوشتهها ،مصاحبه ،گفتگو و اسناد تاریخی باشد.
جامعه آماری در پژوهش حاضر  28نفر اساتید و صاحبنظر در امر شهرسازی شهر مشهد میباشند .بر این اساس،
مصاحبه با  28نفر انجام گردید که در فرایند تحقیق 24 ،کد اولیه و  458ارجاع استخراج گردید .از آنجا که پژوهشگر با
استفاده از تحلیل محتوا وجود مفهوم و ارتباط بین واژهها و یا مفاهیم را تحلیل میکند ،لذا با بازبینی متعدد و ادغام کدها
بر اساس تشابه در طی چندین مرحله 4 ،کد محوری و  5کد گزینشی برای مفهوم فضای زیرسطحی زیست پذیر
استخراج گردید که در ادامه مراحل تحلیل و کد گذاری آورده شده است.
کدگذاری دادههای حاصل از مصاحبه در نرمافزار NVIVO

بهطورکلی ،در کدگذاریِ باز قصد آن بود تا دادهها و پدیدهها در قالب مفاهیم درآید .برای نمایش روابط موجود میان
مقوالت ،نرمافزار  NVivoاز الگوریتمهای خوشهبندی گوناگونی برای گروهبندی سلولهای مشابه استفاده و آن را
استاندارد و ترکیب میکند .ازآنجاکه در پژوهش حاضر از روش تحلیل محتوا استفادهشده است ،لذا ابتدا مدل مفهومی
اولیه فضای زیرسطحی زیست پذیر از طریق روش فرا ترکیب ارائه گردید و در ادامه به کمک روش تحلیل محتوا،
کدهای باز در راستای مؤلفه های ذکرشده که بستر مصاحبه نیمه ساختارمند را فراهم نمودند ،استخراج شدند .الزم به ذکر
است از نرمافزار  NVivoجهت تحلیل دادههای کیفی استفاده شد .جدول ( )5مؤلفهها و کدهای باز مربوط به هر مؤلفه
با توجه به تعداد فراوانی ارجاعات را نشان میدهد.
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جدول  -5کدگذاری بازدادههای حاصل از مصاحبه با توجه به تعداد ارجاعات در زمینه زیستپذیری فضای زیرسطحی
کدهای باز اولیه

تعداد ارجاعات

کدهای باز اولیه

تعداد ارجاعات

طراحی هماهنگ عناصر و ورودی مترو با طرح یکپارچه
19
ارائه اصول طراحی با تأکید بر هویت بومی
طراحی هماهنگ جدارهها جهت جلوگیری از اغتشاش بصری
17
تمهیدات در طراحی جهت غنای حسی محیط
توجه به مقیاس انسانی و حرکت پیاده در سطوح زیرین
20
تطابق کاربری بافرهنگ و هویت
طراحی پیاده راههای پیونددهنده متنوع و سرزنده در تراز زیرین
19
طراحی منطبق بر حواس  5گانه انسان
تنظیم و برنامهریزی دقیق تأسیسات و زیرساختها
19
تنظیم کاربری  24ساعته و حفظ سرزندگی
کاهش درجه ریسک و خطر بر اساس کاربریها
19
مکانیابی و ایجاد کاربری یکپارچه در سطوح زیرین
تنظیم آسایش اقلیمی (تونل باد)
23
ارائه پالت کاربریهای سازگار
بررسی و ارزیابی زیستمحیطی (شیب -توپوگرافی)
17
تطابق کاربری با سطوح زیرین
تنظیم پالت گیاهی مناسب مطابق با شرایط در سطوح زیرین
21
مجتمعهای مختلط چندمنظوره
تنظیم پالت گیاهی همساز با اقلیم جهت ایجاد سرزندگی
21
تنظیم پالت یکسان مبلمان و تجهیزات شهری
ایجاد ارتباط بین محیط کالبدی و طبیعت اطراف
23
تنظیم نوع فعالیت /اختالط کاربریها
مکانیابی و طراحی با توجه به بحرانهای طبیعی
19
مدیریت بحران در زمینه کاهش خسارات طبیعی
مجموع تعداد ارجاعات458:
منبع :نگارندگان

18
18
19
20
21
20
22
17
21
18
18
19

کدگذاری محوری دادههای حاصل از مصاحبه

هدف از این مرحله برقراری رابطه بین طبقههای تولیدشده در مرحله کدگذاری باز است .در گام دوم این پژوهش بر
اساس دادههای بهدستآمده از مطالعه اسناد باالدستی و مصاحبههای عمیق و مقولهبندی آنها 4 ،مؤلفه بهدستآمده
است.
کدگذاری انتخابی (گزینشی) دادههای حاصل از مصاحبه

کدگذاری انتخابی (بر اساس نتایج دو مرحله قبلی کدگذاری) مرحله اصلی نظریهپردازی است .توصیف کافی از
مؤلفههای فضای زیرسطحی زیست پذیر میباشد و ارزیابی مجدد محورها این سؤال را خلق میکند که چگونه مؤلفههای
مذکور منجر به ظهور آن (فضای زیرسطحی زیست پذیر) میباشند؟ و درنهایت ،مقولهها و مفاهیم اصلی کدام هستند.
جدول ( )6کدگذاری محوری و گزینشی دادههای حاصل از مصاحبه را نشان میدهد.
جدول  -6مقولهبندی محتوایی کدهای باز– محوری و گزینشی
کدباز
ارائه اصول طراحی با تأکید بر هویت بومی
تمهیدات در طراحی جهت غنای حسی محیط
تطابق کاربری بافرهنگ و هویت
تنظیم کاربری  24ساعته و حفظ سرزندگی
تنظیم نوع فعالیت /اختالط کاربریها
ارائه پالت کاربریهای سازگار
مجتمعهای مختلط چندمنظوره
توجه به مقیاس انسانی و حرکت پیاده در سطوح زیرین
تنظیم نوع فعالیت /اختالط کاربریها

کد محوری

کد گزینشی

هویت
فرهنگ و اجتماع
حس تعلق به مکان

پایداری /سرزندگی

کالبدی -بصری
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کدباز
مکانیابی و ایجاد کاربری یکپارچه در سطوح زیرین
تنظیم پالت یکسان مبلمان و تجهیزات شهری
طراحی هماهنگ عناصر و ورودی مترو با طرح یکپارچه
طراحی هماهنگ جدارهها در سطوح زیرین جهت جلوگیری از اغتشاش بصری
بررسی و ارزیابی زیستمحیطی (شیب -توپوگرافی)
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
مکانیابی و طراحی با توجه به بحرانهای طبیعی
تنظیم آسایش اقلیمی (تونل باد)
تنظیم و برنامهریزی دقیق تأسیسات و زیرساختها
مدیریت بحران در زمینه کاهش خسارات طبیعی
کاهش درجه ریسک و خطر بر اساس کاربریها
منبع :نگارندگان

کد محوری

کد گزینشی

یکپارچگی

زیستمحیطی

تابآوری

ادامه شکل ( )2تا ( )5درونمایهها و زیر درونمایههای  4مؤلفه اصلی فضای زیرسطحی زیستپذیر را با توجه به
تحلیلها و فراوانی بهدستآمده نشان میدهد.

شکل  -2درونمایه و زیر درونمایههای مؤلفه " کالبدی -بصری"( ،ترسیم :نگارندگان)
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شکل  -5درونمایه و زیر درونمایههای مؤلفه تابآوری( ،ترسیم :نگارندگان)

در راستای پاسخگویی به سؤال اول پژوهش ،همانطور که در گام نخست توضیح داده شد ،از طریق فرآیند اسنادی،
به بررسی ادبیات موضوعی در مورد فضای زیرسطحی و مفهوم زیست پذیری پرداخته شد .لذا بهطور عمده از مطالعات
اسنادی ،بانکهای اطالعاتی و پایاننامهها استفاده گردید .ازآنجاکه رویکرد پژوهش در گام نخست کیفی میباشد ،لذا از
روش فرا ترکیب (متاسنتز) و مفهومپردازی در بخش اول جهت ارائه مدل مفهومی اولیه فضای زیرسطحی زیست پذیر
استفاده شد.
بر اساس مفهومپردازی و متنکاوی مؤلفههای "تابآوری" " ،زیستمحیطی" " ،فرهنگ -اجتماع" " ،هویت "،
"کالبدی -بصری" و " دسترسی" بهعنوان معیارهای بنیادی فضای زیرسطحی زیست پذیر ارائه گردیدند که در گام دوم
به تبیین مؤلفهها پرداخته شد.
رویکرد سؤال و گام دوم پژوهش نیز کیفی است لذا همانطور که در گام اول پژوهش توضیح داده شد در ابتدا در
بخش ادبیات موضوع به روش فرا ترکیب و با توجه به اسناد و مدارك که شامل کتب و پایاننامه میباشند ،مدلهای
مفهومی اولیه ارائه شد .در ادامه در راستای معیارهای ذکرشده در گام اول و بر اساس روششناسی این پژوهش و در گام
دوم با روش تحلیل محتوای کیفی و نرمافزار  NVivoبه تبیین مؤلفههای فضای زیرسطحی زیست پذیر پرداخته شد.
کشف روابط علی و معلولی بیانگر مدل " دانه ستارهای" میباشد .این مدل دارای ساختار سلسله مراتبی از ابعاد است.
ساختار الگو از یک جدول حقیقت و تعداد جداول  1تا  nایجادشده است که هرکدام از جداول دیگر بهصورت سلسله
مراتبی میباشد .حقیقت در مدل مذکور " فضای زیرسطحی زیست پذیر " بوده که ابعاد کلیدی آن عوامل فرهنگ-
اجتماع ،محیطزیستی ،تابآوری و کالبدی -بصری میباشند .هرکدام از عوامل دارای زنجیرهای آشیانهای و سلسله
مراتبی هستند .مؤلفههای هویت و حس تعلق به مکان بهعنوان درونمایههای بعد فرهنگ -اجتماع بوده که ارائه اصول
طراحی با تأکید بر هویت بومی ،تمهیدات در طراحی جهت غنای حسی محیط و تطابق کاربری بافرهنگ و هویت به
ترتیب منجر به ایجاد هویت در تراز زیرین میشوند .تنظیم کاربری  24ساعته و حفظ سرزندگی ،ارائه پالت کاربریهای
سازگار و ایجاد مجتمع های مختلط چندمنظوره و توجه به مقیاس انسانی در سطوح زیرین در ایجاد محیط سرزنده و پایدار
حائز اهمیت است .الزم به ذکر است که فضای سرزنده بر اساس مقولهبندی محتوایی و کشف روابط علی– معلولی از
درونمایههای مؤلفه کلیدی " کالبدی -بصری" محسوب میگردد و یکی از شروط الزم جهت حصول به زیست پذیری
است .از دیگر درونمایه بعد کالبدی طراحی همهشمول و یکپارچه فضایی است .بدین منظور مکانیابی و ایجاد کاربری
یکپارچه در سطوح زیرین ،تنظیم پالت یکسان مبلمان و تجهیزات شهری ،طراحی هماهنگ عناصر و ورودی مترو با طرح
یکپارچه و طراحی هماهنگ جدارهها در سطوح زیرین جهت جلوگیری از اغتشاش بصری از عوامل مهم در راستای ایجاد
فضای یکپارچه و رعایت اصل وحدت در عین کثرت است که خود از اصول خلق هویت است.
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یکی از اصول فضای قابل سکونت ارتقا ظرفیت تابآوری محیط است که در سطوح زیرین هم حائز اهمیت است.
تنظیم و برنامهریزی دقیق تأسیسات و زیرساختها ،مدیریت بحران در زمینه کاهش خسارات بالیای طبیعی و کاهش
درجه ریسک و خطر بر اساس برنامهریزی کاربریها از اهم موارد جهت ارتقا ظرفیت تابآوری فضای زیرسطحی و
حصول به فضای زیست پذیر می باشد .از دیگر ارکان پایداری و زیست پذیری شهرها که ارائهشده ،بعد زیستمحیطی
است .توجه ب ه شیب و پتانسیل طبیعی محیط ،تنظیم پالت گیاهی مناسب مطابق با شرایط سطوح زیرین ،تنظیم پالت
گیاهی همساز با اقلیم جهت حفظ سرزندگی و ایجاد ارتباط بین محیط کالبدی زیرین و طبیعت اطراف از مقولههای اصلی
بعد زیستمحیطی فضای زیرسطحی زیست پذیر میباشند.
شکل ( )6مدل فضای زیرسطحی زیستپذیر که منطبق بر الگوی دانه برفی میباشد را نشان میدهد.

فضای
زیرسطحی
زیست پذیر

شکل  -6مدل فضای زیرسطحی زیستپذیر منطبق بر مدل دانه برفی( ،ترسیم :نگارندگان)

نتیجهگیری
امروزه بهتبع روند روزافزون شهرنشینی متأثر از انقالب صنعتی و نظام سرمایهداری ،بیشتر شهرهای کشورهای
درحالتوسعه با چالشهای متعددی ازجمله رشد کالبدی نامتوازن و ناهماهنگ (پراکنده رویی) ،رشد فقر ،بافتهای
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ناکارآمد شهری ،مشکالت ترافیکی ،کاهش شاخصهای کیفیت زندگی ،آلودگیهای محیطزیستی و غیره روبرو هستند و
این عوامل در عمل منجر به ناپایداری و کاهش زیست پذیری این شهرها شدهاند .بدین منظور طی دهههای اخیر،
برنامهریزان و مدیران شهری برای چارهجویی این چالشها راهکارها و سیاستهای گوناگونی را ارائه دادهاند که در این
میان ،استفاده از فضاهای زیرسطحی به مثابه یک راهبرد نوآورانه ،مفهومی در حال ظهور است که طی سالهای اخیر
توجه زیادی را به خود جلب نموده است .فضاهای زیرسطحی ،فضای مناسب شهرنشینی در زیر سطح زمین است که
دالیل متعددی از جمله تراکم جمعیتی ،قیمت باالی زمین ،آلودگیهای صوتی و هوا ،مسائل حملونقلی و غیره منجر به
شکلگیری آن ها شده است .در حقیقت ،این فضاها ،تالش دارند تا مسائل و مشکالت شهرها را از قبل کمبود فضا،
مسائل حملونقل و محیطزیستی را حل کند و از آن طریق به زیست پذیرتر شدن شهرها کمک کند.
تحقیقات انجام شده تاکنون در حیطهی برنامهریزی برای فضاهای زیرسطحی را میتوان در سه گام متصور شد که
عبارتنداز:
قدم اول؛ در بررسی کاربری فضای شهری زیرزمینی ،شناسایی نیازمندیهای شهرها برای کاربریهای فضای
شهری زیرزمینی است .چنانچه نیازهای شهر برای این گونه فضاها اقتصادی نباشد ،کاربری آنها ضرورتی ندارد .این
تحلیل میتواند با داشتن یک مدل مناسب اجتماعی اقتصادی هزینه -فایده و با درنظرگرفتن زیرمعیارهای موضوع
تحقیق امکانپذیر شود.
قدم دوم؛ بررسی بسترهای قانونی و موانع ایجاد و رشد ساختارهای زیرزمینی است .زمینههای قانونی را میتوان در
قالب سیستم مدیریت حقوق کاربری سطح زیرزمین درپیوند با سطح زمین و باالی زمین تعریف کرد .اعطای معوضهای
مالکیتی زمین به صاحبان زمین جهت واگذاری آن برای اهداف شهر زیرزمینی بخشی از سیستم مذکور است .ساختمان
زیرزمین شهری به واسطه پشتوانه فنی خود ،همواره به سرمایهگذاری کالنی نیازمند است و محدودیتها و حقوق قانونی
کاربریهای خصوصی و عمومی باید به طور کامل مشخص شود ،این امر مستلزم همکاری همهی نهادهای مسئول در
مدیریت شهری است که پیوند مدیریت منابع محدود به مدیریت نهاد محور را در پی دارد .برنامهریزی شهری و
محدودیتهای اجتماعی در احتساب منافع و هزینههای این گونه فضاها باید در نظر گرفته شوند.
قدم سوم؛ در ارتباط با قدم اول است .داشتن تصویر روشن از شرایط فعلی با لحاظ موقعیت پیشین و آینده ،از
ویژگیها این مرحله است ،توسعه فضای شهری زیرزمینی نباید تصادفی باشد .این مرحله به خصوصیات میدانی و اجرایی
پروژههای کاربری بر می گردد ،توسعه فضای زیرزمینی با دیدگاه توسعه فضایی آینده ممکن خواهد بود .امکانسنجی
پروژههای آینده ،مالکیت زمین و مناطق امن ،طبقهبندی پتانسیل ساختمانهای شهری ،شناسائی روشهای ارزیابی اثرات
زیستمحیطی ساختمانهای زیرزمینی (شرایط سالمتی و زندگی مردم ،تنوع زیستی در اجزا اکوسیستم شهری،
مناظرطبیعی شهری ،ساختارشهری ،میراث فرهنگی و استفاده از منابع طبیعی) ،ارزیابی هزینههای جامعه شهری زیرزمینی
در مقایسه با این گونه هزینهها در فضای باالی سطح زمین ،هزینههای ساختمانی و کاربری ،تهمیدات تعمیرات و
نگهداری ،ارزش مکانی فضای شهری زیرزمینی بر مبنای کاهش هزینه تصاحب زمین ،ارزش موقعیت فضای زیرزمینی
به واسطه صرفه جوئی در هزینههای حملونقل و تهیه پیشنویس برنامهریزی سطوح مختلف زمین از دیگر ویژگیهای
این مرحله است.
از آنجا که در متون مختلف ،ارزیابیهایی از چگونگی تحقق بهینه فضای زیر سطحی در قالب تحقیقات مفصل
صورت گرفته ،لیکن مباحث زیست پذیری و مولفههای سنجش آن منطبق بر شرایط بومی ایران در قالب تحقیقات
دانشگاهی هنوز انجام نگرفته است .لذا تحقیق حاضر برای نخستین بار پیرامون چیستی ماهیت فضای زیر سطحی
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زیست پذیر منطبق بر اصول و ویژگیهای بومی ایران (کالنشهر مشهد) میباشد .بدین ترتیب مدل مفهومی منطبق بر
الگوی دانه ستارهای جهت تحقق فضای زیرسطحی زیست پذیر ارائه گردید .در راستای الگوی مذکور  4مؤلفه کلیدی
فرهنگ -اجتماع؛ کالبدی -بصری؛ تابآوری و محیطزیستی بهعنوان ساختار اصلی ارائه گردیدند .هرکدام از عوامل
دارای زنجیرهای آشیانهای و سلسله مراتبی هستند .مؤلفههای رنگ تعلق و هویت بهعنوان درونمایههای بعد فرهنگ –
اجتماع بوده و زیر درونمایههای مکانیابی با توجه به بحرانهای طبیعی ،مدیریت بهینه بحران ،کاهش درجه ریسک و
خطر از طریق نوع کاربریها ،توجه به آسایش اقلیمی در سطوح زیرین و تنظیم دقیق تأسیسات در سطوح زیرین به
ترتیب تکمیلکننده بعد تابآوری در الگوی دانه ستارهای میباشد .تنظیم پالت گیاهی مناسب و جانمایی آن ،ارتقا آسایش
اقلیمی با استفاده از عناصر طبیعی نظیر آب ،گیاه و انرژی پاك (استفاده از انرژی خورشید در سیستم تهویه فضای زیرین)
از موارد زیست محیطی در سطوح زیرین است که گامی مهم در حصول به فضای زیرسطحی زیست پذیر میباشد.
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