
                                                                       

 University of Guilan 

 
        
 

Urban Planning Knowledge 

ISSN: 2645-5412 

 
Measuring the Response of Metro Network Stations as 

Underground Urban Spaces  
(Case Study: Tehran Metro Network) 1 

 

Ali Pourjafar 1, Hamidreza Saremi 2, * and Seyedali Safavi 3 

1. PhD Scholar, Department of Urban Planning and Design, Faculty of Art and Architecture, University of Tarbiat Modares, 
Tehran, Iran 
2. Associate Professor, Department of Urban Planning and Design, Faculty of Art and Architecture, University of Tarbiat 
Modares, Tehran, Iran 
3. Assistant Professor, Department of Urban Planning and Design, Faculty of Art and Architecture, University of Tarbiat 
Modares, Tehran, Iran 
 

* Corresponding Author, saremi@modares.ac.ir  
 

 

A R T I C L E  I N F O A B S T R A C T 

UPK, 2021 
VOL. 5, Issue. 1, PP, 131-145 
Received: 03 Mar 2020 
Accepted: 12 Feb 2021 
Research article 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KEYWORDS: Underground 
urban space, Responsive to 
needs, Subway station 
network, Tehran 

Background: In the contemporary era, the adjustment of the problems that arise from the high density 
of traffic in urban spaces in order to respond optimally to the citizens has made the development of 
urban spaces below the ground inevitable. For this purpose, various strategies have been proposed to 
expand the city underground to improve the quality of urban life, but the initial studies in this research 
indicate that there is no comprehensive and in-depth assessment of the response of these spaces to the 
various needs of citizens. Just Like the spaces on the ground, there should be useful and constructive 
strategies to improve the formation of such collections in the future. Therefore, the question is how 
underground urban spaces as a spatial element in the contemporary era respond to the basic needs of 
citizens and which indicators are important to create  a responsive and desirable space? 
Objectives: The purpose of this study is to observe the shortcomings in the underground urban spaces 
of Tehran metropolis in order to achieve indicators to create desirable public spaces that meet the needs 
of citizens. 
Methodology: In this article, while reviewing the literature, 10 metro stations with a combined method 
(qualitative-quantitative) have been observed and studied. 
Results: The indicators obtained from the review of related comments are: readability, vitality, comfort, 
flexibility, safety, pleasantness, security, identity, form and function, and accessibility. Sadeghieh and 
Eram Sabz stations are desirable and Imam Khomeini and Golbarg stations are undesirable. 
Conclusion: The results indicate that access and security are two indicators that have received more 
attention in Tehran metro underground stations. But in general, the research results show the lack of 
necessary attention to the comprehensive principles of urban design in underground station spaces, 
especially in the field of pleasantness, vitality and identity. 

Highlights: 
Underground Metro stations are a type of urban public spaces that are part of the city. 
In the contemporary era, in a metropolis like Tehran, metro station, should response to the citizen’s requirements like 
other types of public urban spaces on the surface of the city. 
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 شهری فضای ها:کلید واژه
 شبکه ها، نیاز به پاسخگویی زیرزمینی،

 تهران شهر مترو، های ایستگاه

این  مطلوب پاسخگویی جهت فضاهای شهری در ترافیک باالی تراکم از منبعث مشکالت تعدیل در دوران معاصر،له: ئبیان مس

 های بدین منظور راهکار. است نموده ناپذیر اجتناب امری را زمین سطح زیر در شهری فضاهای توسعه شهروندان، به فضاها

لیکن مطالعات انجام شده  .اند شده مطرح ریشه زندگی کیفیت ارتقاء جهت زمین سطح زیر در شهر گسترش پیرامون گوناگونی
اولیه در این پژوهش بیانگر اینست که سنجش جامع و عمیقی در ارتباط با پاسخگویی این فضاها به نیاز های گوناگون شهروندان 

 این گیری شکل روند بهبود برای سازنده و مفید )همچون فضاهای روی سطح زمین( صورت نپذیرفته است تا در آینده راهبردهای

 در فضایی عنصری عنوان به چگونه زیرزمینی شهری فضاهای بنابراین سوال مطرح اینست که .قابل طرح باشد ها مجموعه گونه
 اهمیت حائز مطلوب و پاسخگو فضایی ایجاد در ها شاخص کدام به توجه و بوده شهروندان اساسی نیازهای پاسخگوی معاصر دوران
  است؟

 برای هایی شاخص به دستیابی راستای در تهران کالنشهر ایستگاه های زیرزمینی مترو در ها استیک رصد پژوهش هدف هدف:

 .است پاسخگو به نیاز  شهروندان مطلوب و عمومی فضاهای ایجاد

 گرفته قرار بررسی مورد( کمی - کیفی) ترکیبی روش با تهران شهر مترو ایستگاه 11 تعداد و موضوع ادبیات پژوهش این در روش:

 .است

 هویت، امنیت، دلنشینی، ایمنی، پذیری، انعطاف آسایش، سرزندگی، خوانایی، مرتبط، نظرات بررسی از حاصل های شاخص ها:یافته

 به نامطلوب گلبرگ و خمینی امام های ایستگاه و مطلوب سبز ارم و صادقیه های است. ایستگاه دسترسی  و عملکرد و فرم تناسب
 .رسندمی نظر

بیشتر  مترو شهر تهران زیرزمینی هایایستگاه در که است شاخصی دو امنیت، و پژوهش نشان داد که دسترسی نتایج :گیرینتیجه

شهری در فضاهای ایستگاهی  طراحی جامع مبانی الزم به  توجه طور کلی نتایج  پژ وهش عدممورد توجه قرار گرفته است. لیکن به
 دهد.را نشان می هویت و سرزندگی ی،خصوص در زمینه دلنشینبه زیرزمینی،

 نکات برجسته:
 ای از فضاهای عمومی شهری است.فضاهای ایستگاهی شبکه مترو، گونه

بایست در دوران معاصر، درکالنشهری همچون تهران، فضاهای ایستگاهی مترو، همچون سایر فضای شهری )در روی سطح شهر( می
 فضای عمومی باشد. به عنوان یک پاسخگوی نیاز های شهروندان

 
 مورد تاریخی، هایمجموعه همجوار نقاط بر تاکید با زیرزمینی شهری فضاهای شبکه طراحی جامع مبانی تبیین»این مقاله برگرفته از رساله دکتری شهرسازی نویسنده اول تحت عنوان  1 

 است.است که در دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس، انجام شده 1311نویسنده سوم در سال  ، به راهنمایی نویسنده دوم )مسئول مکاتبات مقاله( و مشاوره«تهران: مطالعه

: موردی زیرزمینی )مطالعه شهری فضاهای عنوانمترو به شبکه هایایستگاه پاسخدهی سنجش(. 1411. )سیدعلی ،صفوی و حمید رضا ،صارمی ،علی ،پورجعفر ارجاع به این مقاله:

  doi: 10.22124/upk.2021.15902.1415 .145-131 ،(1)5 ،شهرسازی دانش. تهران( هرش مترو شبکه
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  لهئبیان مس
 به فضاها این مطلوب پاسخگویی جهت شهری، فضاهای در ترافیک باالی تراکم از ناشی مشکالت تعدیل معاصر، دوران در

 پیرامون گوناگونی راهکارهای منظور بدین. است نموده ناپذیراجتناب امری را زمین سطح زیر در شهری فضاهای توسعه شهروندان،
 پژوهش این در اولیه شده انجام مطالعات لیکن. اندشده مطرح شهری زندگی کیفیت ارتقاء جهت زمین سطح زیر در شهر گسترش

 فضاهای همچون) شهروندان گوناگون نیازهای به فضاها این پاسخگویی با ارتباط در عمیقی و جامع سنجش که ستا این بیانگر
 هامجموعه گونه این گیریشکل روند بهبود برای سازنده و مفید راهبردهای آینده در تا ،است نپذیرفته صورت( زمین سطح روی
این موضوع نخست به  پرداختن بهشهر تهران نیز در این زمینه مستثنی نبوده و نیازمند بررسی است. جهت  .باشد طرح قابل

 شود.میای درباره فضاهای زیرزمینی پرداخته مقدمه
 نتیجه قطع طوربه توانمی نخستین هایانسان از شده کشف یهافسیل از. است شده آشنا زیرزمینی فضاهای با دیرباز از انسان 

، 2جغرافیای ملی)انجمن  بودند کرده انتخاب پیش سال هزار 05 حدود از خود، سکونت محل عنوانبه را غارها آنان که گرفت
 مورد حفاظتی و اقتصادی امنیتی، اقلیمی، وناگونگ اهداف با معاصر دوران تا دور هایگذشته از که است فضایی فضا، این (2811

 جغرافیادانان و مورخان. است تهران است شده ایجاد زیرزمینی مساکن آن در که ایران شهرهای از یکی .است گرفته قرار استفاده
 باستان عهد به بیشتر( زیرین) اول بخش: اندکرده تقسیم برین و زیرین بخش دو به خاص شهری گونه به را تاریخی شهر این

 عبارتیبه(. 15 ،2311 ،همایون تکمیل) استمیاسال عهد به متعلق( برین) دوم بخش و دارد تعلق ساسانیان و اشکانیان دوره خاصه
 حدود تا مسیح حضرت میالد از پیش سال 105 از زمانی بازه حدود به مربوط است داشته جریان زندگی آن در که زیرزمینی تهران
 و کایماکلی همچون جهان مناطق برخی تاریخ در نیز زیرزمینی شهر هاینمونه همچنین. است( سال 855 حدود) میالدی 005

 چندین شامل و بود زمین زیرسطح طبقه ده تا بعضاً شهرها این عمق. است شده ایجاد گذشته در کاشان آبادنوش و ترکیه درینکویو
 زیرزمینی شهرهای نمونه و زیرزمینی فضای گذشته در بنابراین. گردیدمی منتهی مختلف یهااتاق به که است بوده تونل کیلومتر

 برخی در زیرزمینی شهری فضای نام به زیرزمینی فضاهای از جدیدی گونه کنونی دوران در و شده ایجاد جهان نقاط برخی در
 فضاهای مجموعه از متشکل زیرزمینی شهر که است رفته پیش آنجا به تا موضوع این و( 2 شکل) است شده ساخته کالنشهرها

 (.1520، 1)منتظرالحجه و پورجعفر است گرفته شکل زیرزمینی شهری
 

 
 معاصر دوران و گذشته در زیرزمینی فضاهای انواع .2شکل 

 (2383پورجعفر،  برگرفته از) 

 

                                                           
1 National Geographic Society 
2 Montazerolhodjah and Pourjafar 

فضاهای  
زیرزمینی

گذشته

شهر زیرزمینی

فضای زیرزمینی

معاصر

شهر زیرزمینی

فضای شهری 
زیرزمینی

فضای زیرزمینی

یراناترکیه، نوش آباد در  درینکویو و کایماکلی  

 در تهران، یزد، اردستان و ...

 مونترال کانادا

 تورنتو، اوزاکا، پاریس، استکهلم و...

 توکیو، تورنتو، تهران و ...
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 و همکاران ورجعفرپ.../ مترو شبکه هایایستگاه پاسخدهی سنجش

 
 مبانی نظری

 مجموعه قرارگیری کهن دوران شهرهای برخی در. است گرفتهمی قرار بشر استفاده مورد امروز به تا دیرباز از زیرزمینی فضاهای
 هایمکان در تاریک و باریک راهروهای بعضا آن در که است دادهمی را ایشبکه تشکیل یکدیگر کنار در زیرزمینی فضاهای
 این اکثر. است داشته وجود آنها در انسان حضور امکان که است شدهمی منتهی محدودی فضاهای به زیر زمین در واقع مشخص

 گذشته در کلی طوربه. (2381)پورجعفر،  است بوده جنگ خاص طور به بحران، مواقع در امنیت تأمین جهت به هامجموعه گونه
 سیساتأت و مذهب ،...و غذایی مواد نگهداری و حفاظت ایمنی، و امنیت تأمین: منظوربه زیرزمینی شهرهای و زیرزمینی فضاهای

 پاسخگو آینده، حدودی تا و حال نیازهای به توجه ضمن است الزم ،معاصر دوران در زیرزمینی شهری فضای. است شدهمی ایجاد
 نیازهای بر بیشتر ایستگاه فضای نوع به بسته موارد از بسیاری در معاصر دوران در فضاها این. باشد جوامع پیشین سنتی نیازهای به

 از متراکم ایآمیزه با مرکزی عنوان به محور ونقلحمل اصول توسعة تأثیرکه در این زمینه تحت  دارند تأکیدمی عمو ونقلحمل
 آسان دسترسی با تجاری هسته یک در خدماتی و فروشی خرده هایمغازه آن در که تجاری و اداری هستند مسکونی، یهاکاربری
 قرار مرکز این هستة در میعمو ونقلحمل ایستگاه یک و( رویپیاده دقیقه 25 یا متر 055 حدود) اندگرفته قرار هاخانه به نسبت

 مراکز خصوصهب و تجاری -اداری فضای نقش پیشرفته کشورهای در موارد برخی درفضاهای زیرزمینی  (.2883 ،2کالتورپ) دارد
 چند استفاده اهمیت و زیرزمینی ونقلحمل کارآمدی. کندمی ایفا ،شودمی نامیده 1دی.بی.سی اصطالحاً که را تجاری -اداری

 خود خاص یهامحدودیت فضاها این. دارند بر در فضاها گونه این که است فوایدی از یکی متراکم شهری یهامحیط در عملکردی
 زیرزمینی فضاهای از استفاد تکنولوژی پیشرفت به توجه با کنونی دوران در البته. (11، 1552، 3سارییلدیز و دورمیسویچ) دارند را

 .است شده تر راحت صفرصفر زیر سطح در آنها گسترش و توسعه امکان و گشته ترسهل
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  پژوهش مفهومی چارچوب .1 شکل

 

 اینگونه جایگاه و نقش است زیرزمینی شهری فضای موضوع پیرامون گوناگون نظرانصاحب نظرات حاصل که هاییاندیشه یابیریشه
 هاییشاخص و( 1 شکل) پژوهش مفهومی چارچوب مبین تواندمی زمینه این در شده مطرح نظرات عمیق بررسی. کندمی تدقیق را فضاها
 فضاهای هایمصداق از بارزی نمونه عنوانبه مترو ایستگاهی فضاهای. کند تسهیل را زیرزمینی شهری فضای سنجش امر که باشد

                                                           
1 Calthorpe 
2 CBD 
3 Durmisevic & Sariyildiz 
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 ها،اندیشه محتوای تحلیل از برآمده یهاشاخص گرفتن  نظر در با فضاها این تحلیل و مطالعه. است تهران شهر در زیرزمینی شهری
 هئارا نهایت در. کندمی مشخص را( ایپایانه و تبادلی تقاطعی، معمولی،) زیرزمینی هایایستگاه انواع هایکاستی و عملکرد چگونگی

 .دکن ایفا سزاییهب نقش نظر مورد موضوع نظری مبانی ارتقاء در تواندمی پژوهش فرآیند از حاصل پیشنهادات

زیرزمینی شهری فضای و شهری فضای  
 ونقلحمل جهت ، 5055+ تراز در فضا کمبود دلیل به شهرها، از بسیاری در شهری مقیاس در زیرزمینی فضاهای معاصر دوران در

 گوناگون فضاهای از ایمجموعه شامل زیرزمینی شبکه ایجاد نمونه برای. اندشده طراحی و ریزی برنامه... و زیرزمینی عمومی گسترده
 ،پورجعفر ازنقل ) گرفت قرار کار دستور در سرد اقلیم دلیل به( مترو احداث از پیش) 2801 سال از مونترال در هاراه پیاده همچون

 تورنتوی راه پیاده شبکه جامع طرح تدوین به منتج که رفت یشپ آنجا به تا زیرزمینی یهاشبکه توسعه و ایجاد به گرایش(. 2383
 شبکه توسعه به نیاز و فضا کمبود شهر، رویین سطح در پیاده ترافیک باالی حجم دلیل به ژاپن در اوزاکا و توکیو در. گردید کانادا
 پیاده فضاهای و تجاری فضاهای مترو، یهاایستگاه شامل) زیرزمینی شهری فضاهای شبکه گسترش به مترو، زیرزمینی ونقلحمل
 ونقلحمل هایایستگاه با مرتبط عملکردی چند زیرزمینی فضاهای از متعددی یهانمونه نیز راستا همین در. است شده پرداخته( رابط
( زیرزمینی تجاری هایمجموعه بزرگترین از یکی) فرانسه، در پاریس شهر 2«آل له» زیرزمینی تجاری مجموعه مانند زیرزمینیمیعمو

 جان تصنیف و تالیف زیرزمینی، فضاهای طراحی کتاب. دارند وجود سوئد در استکهلم «1تورگ سرگلز» میدان محدوده در ریلی پایانه و
 زیرزمینی فضاهای موضوع به طراحانه نگاهی که است کتبی ترینمهم از یکی حاضر حال در ،(2883) 1استرلینگ ریموند و 3کارمودی

 الگو ارائه و فضاها طراحی یهانظام بررسی طراحی، نحوه به زیرزمینی، فضاهای از برداریبهره تحول سیر بر مروری بر عالوه و داشته
 و ایجاد به گرایش آنها اکثر در که است شده منتشر کنون، تا میالدی 15 دهه اوایل از نیز مقاالتی ارتباط این در. است پرداخته نیز

 با مرتبط برتر نمایه با( 2815-1528) مقاله عنوان 02 تعداد. است شده اشاره شهرها در مقیاس بزرگ زیرزمینی فضاهای توسعه
 مقاله توانمی را حوزه این با مستقیم ارتباط در مقاله ترینشاخص که قرارگرفته مطالعه مورد زیرزمینی شهری فضای موضوع

 در «عمومی ونقلحمل هایایستگاه -زیرزمینی فضاهای سیستماتیک کیفیت ارزیابی»: عنوان تحت «سارییلدیز» و «دورمیسویچ»
 و شده بیان میدانی و اسنادی مطالعات پایه بر شهرها زیرین سطح به گرایش علل مقاالت این بیشتر در. دانست 1552 سال

 توانمی را المللیبین و داخلی نمونه دو حوزه این با مرتبط یهانامهپایان با ارتباط در. است گردیده ارائه شهرها از برخی در راهکارهایی
 اصغر شهری طراحی ارشد یکارشناس نامهپایان نمونه، دو این از یکی. رسندمی نظر به ترشاخص هاپژوهش سایر میان در که برد نام

 توسعه رویکرد با مدار انسان شهری طراحی» عنوان تحت خود نامه پایان دروی . است ایران صنعت و علم دانشگاهدر  (2318) موالیی
 زیرزمینی فضای به بیشتری اشارات هاآن به نسبت اما داشته، مذکور هاینامهپایان به نزدیک رویکردی چند هر ،«شهری زیرسطحی

 نامه پایان در. استنکرده ایاشاره همجوار فرهنگی هایمجموعه با هاایستگاه طرح هماهنگی به لیو ارائه نموده شهر مقیاس در
نگاه  زاویه از شده انجام ماساچوست تکنولوژی موسسه شهری مطالعات و ریزیبرنامه گروه در( 1522) 0بلوکچیو توسط که دیگری

 .است شده پرداخته موضوع این پیرامون لئمسا به شهری ریزیبرنامه
 در حتّى. نیستند هاتمدّن و جوامع همه به تسرّى قابل عیناً شود مى ذکر شهرى فضاى هاىویژگى و تعریف عنوانبه عموماً آنچه

 و وارداتى و جدید موضوعى(. 0 ،2381 زاده،نقی) هستند تغییر در شرایط و زمان به نسبت هاویژگى این ظهور نیز واحد جامعه یک
 نکته این از بایدن حال، عین در. کند اخذ دیگران از را آن مصادیق و هاویژگى همه بخواهد که نیست ماشینى و فنّى کامالً و غربى

 ارتباطى و اقتصادى و فنّى شرایط و فرهنگى تحواّلت تناسب به شهرى فضاهاى ىهاویژگى هم و مصادیق هم که کرد غفلت بنیادین
 ایجاد براى مبانى آن بر مبتنى ىهاشیوه ابداع و بومى مبانى تدوین نیز زمینه این در که یابند؛می تحوّل و تغییر سرزمینى و محیطى و
 الزاماً نه و شود بومى هاىروش تعالى و رشد ساز زمینه تواندمى دیگران تجارب از استفاده. دارد ضرورت شهرى فضاهاى مدیریت و

 زاده،نقی) کرد خواهد بروز نیز هویّت بحران و بیگانگى ازخود و فرهنگى ىهادگرگونى تکرار، و تقلید این با که آنها تکرار و تقلید
. باشد مشخص تعریف این حوزه است الزم شهری فضای تعریف در(. 2381 لحسابی،ا علی و کارنقرهو  2383 پورجعفر، ؛25، 8 ،2381
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 و همکاران ورجعفرپ.../ مترو شبکه هایایستگاه پاسخدهی سنجش

 دارند موضوع این از شهرسازان و معماران که است تعریفی از متفاوت دارند شهری فضای از شناسانجامعه که تعریفی مثال عنوانبه 
 کلیات در بیشترشان که است گوناگونی تعاریف مایهدست شهری طراحی حوزه در «شهری فضای» بعالوه(. 12 ،2310 پاکزاد،)

 هندسی هایمؤلفه و کالبدی فضای از فراتر شهرسازی، و معماری اندیشمندان باور به شهری فضای. دارند افتراق جزئیات در و مشترک
 مقاصد به رسیدن برای ناآگاهانه یا آگاهانه که است شهروندانی زندگی فضای شامل عام، تعریف یک در شهری فضای. است آن

 کشف با. شدند ترمتراکم یا و شدند توزیع سطح در یا: کردند رشد شیوه دو به شهرها سنتی طور به(. 2310 پاکزاد،) شودمی طی مختلف
 اضافه آن به توانمی شهر رشد جهت میچهار شیوه نهایت در. شد اضافه شهرها رشد نحوه به میسو شیوه آسانسور ساخت و آهن
 فضای ایده از استفاده مرور به جدید، قلمروهای برای تحقیقات در. 2(28، 2881بوون،  و )دوبینسون است زیرزمینی ساخت آن و نمود

 عملکردهای دیگر دادن جای برای بلکه ،ترافیکی مشکالت تنها نه حل هایامکان از یکی عنوان به ایده این. شد مطرح زیرزمینی
 تراکم از زیرزمینی فضاهای بر تکیه با توانمی شهرها تاریخی مراکز در نمونه برای. شد گرفته نظر در پذیریسرویس برای میعمو

 غازآ در شهری الگوهای بهبود برای روشی عنوان به زیرزمین فضای از استفاده .(25، 1551دورمیسویچ، ) داد کاهش زمین روی سطح
 .(2825 ،1هنارد) شد مطرح هنارد اوژن فرانسوی معمار توسط بیستم قرن

 پیشینه پژوهش
 بعدها شهری عملکردهای عمودی تفکیک ایده. گرفت صورت زیرسطحی زمینه در بسیاری هایپیشرفت بیستم قرن اواخر در

 ایده وی(. 2383 پورجعفر،) شد گرفته کار به اتوجان ادوارد نام به( زیرزمینی شهرسازی پدر) دیگر فرانسوی طراح یک توسط
 کاظمی، و زادهاشرف) کرد مطرح. م2835 دهه اوایل در ریزی برنامه فرآیند و شهر از بخشی عنوانبه را زمین زیرسطح از استفاده
. م2805 دهه از کانادا مونترئال در زیرزمینی شهر «شهر زیر شهر» بر مبنی وینسز -د– لئوناردو ایده اساس بر نمونه برای(. 2385

 حفظ عالوههب(. 31 ،2383 پورجعفر،) کردند درکرا  مترو سامانه و زیرزمینی شبکه ارتباط اهمیت دهندگانتوسعه چون کرد، رشد
 تصادفات و خیابان سواره، ترافیک از رها و بهاری ابد تا فصل ایجاد و گرما و باد وزش باران، بارش سرما، و برف از شهروندان

 زیرزمینی پیاده یهاشبکه زیرزمینی فضاهای از اینمونه(. 21، 1550، 3)چو نمود چندان دو را زیرزمینی فضاهای شبکه اهمیت
 هاهمحدود این در. اندگرفته قرار ایمنطقه و بزرگ مراکز و خرد تجاری مراکز شامل هاپلیس مترو مرکزی هایمحیط در که است

 در حوزه، این پژوهشگران برخی همچنین. اندآمیخته هم در زیرزمینی پیاده هایشبکه مکان در مصنوع محیط و طبیعی محیط
 و آمریکا شمال آسیا، شرقاند. کرده تأکید تاریخی پیشینه تأثیر موضوع بر شهرها، در زیرزمینی پیاده عابر هایشبکه ایجاد با ارتباط

 گونه این ایجاد معمول دلیل توانمین را سرد هوای تنها. متمرکزند هاآن در زیرزمینی پیاده شبکه که هستند اصلی مکان سه اروپا
 بارندگی وجود ،بارز علت نیز اقیانوسیه و آسیا در. است زیرزمینی پیاده هایشبکه ایجاد علت بارز طور به سرد هوای. دانست فضاها
 موارد بر عالوه مجموع در. ندارد وجود بارندگی و سرما و زیرزمینی پیاده هایشبکه ایجاد میان چندانی ارتباط اروپا در اما. است

 نمونه مترو هایایستگاه(. 5215و لین،  کیو، آالنو  5115، 1کیو) است موثر زیرزمینی فضاهای ایجاد به گرایش در نیز گرما مذکور
 هایگروه از متشکل فعال جمعیت وجود و حرکتی هایگره در قرارگیری جهت به که هستند زیرزمینی شهری فضاهای از دیگری

 میعمو فضای را آنها توانمی نور، کم و باریک بعضاً فضاهای و درصد 255 حدود محصوریت رغمعلی متنوع، جنسی و سنی
 نفت، آب، غذا، مانند) سازیذخیره: است زیر موارد شامل کاربردهایی دارای شهری زیرزمینی فضای(. 3، 1522)بلوکچیو،  دانست

 خدمات ؛(پیاده عابر یهاتونل ،هاجاده آهن،راه خطوط مانند) ونقلحمل ؛(هانیروگاه: مانند) صنعت ؛(ضایعات صنعتی، کاالهای
 دفاع ساختارهای ها،بیمارستان خرید، مراکز مانند) میعمو کاربرد ؛(الکترسیته هایکابل گاز، فاضالب، آب، مانند) ارتباطات و رفاهی

-گسترده شبکه نمونه برای(. 2385 تاجی، نگین و مشاورمیکری( )اتومبیل پارکینگ: مانند) خصوصی و شخصی استفاده ؛(غیرنظامی

 از مناطقی در را بیشتر باز فضاهای و ترمناسب هایزیرساخت ایجاد امکان توکیو شهر زیر در پیشنهادی زیرزمینی فضاهای از ای
 کاربران دارای شهر در تواندمی شهری زیرزمینی فضاهای(. 13 ،1551 استرلینگ،) است نموده فراهم باال، بسیار تراکم با شهر

 نگین و مشاورمیکری) شوندمی مشخص فضا عملکردی و فیزیکی هایویژگی براساس فضا هر خاص کاربران. باشد خود خاص
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)نایتز و  شودمی پیشنهاد بیشتر فضای به دستیابی برای تالش جهت در کالنشهرها در زیرزمینی فضای از استفاده(. 1 ،2385 تاجی،
 و شده اعطا فضای در بیشتر عملکردهای انجام» عنوانبه تواندمی فضا عملکردی چند کاربری خالصه، طوربه(. 1558، 2ادمیرال

دورمیسویچ، ) دهدمی نشان وسیع قلمرویی در را زیرزمینی میعمو فضای وضعیت قوت نقاط این ؛شود برداریبهره «شده داده زمان
 تواندمی جدید شهری بافت یک خلق و عملکردی چند استفاده هایایده زیرزمینی، فضای از استفاده گرفتن نظر در با(. 22، 1551

 مقیاس، بزرگ شهرهای کلی طوربه و برکالنشهرها عالوه. باشد مفید فضاها گونه این از ثرؤم استفاده از اطمینان حصول جهت در
 ساخت. نمود استفاده زیرزمینی فضای از پذیریزیست و فضایی کیفیت ارتقاء راستای در نیز مقیاس کوچک شهرهای در توانمی

 در زیرزمینی فضاهای کارگیریهب از هاییمثال زیبا طبیعی هایمحیط زیر در سازیتونل یا و زیرزمین در سواره ترافیک هایتونل
 است بدیهی. ندارند زیرزمینی فضاهای برای یکسانی یهاپتانسیل شهرها همه البته(. 1558)نایتز و ادمیرال،  است کوچک مقیاس

 اهداف تعیین در ثریؤم نقش که فاکتورهایی. است شده فراهم استفاده قابل زیرزمینی فضای آن شرایط توجه با شهری هر در که

 :از عبارتند دارند 1(3، 1551)گدارد،  زیرزمینی شهری فضاهای ایجاد
 زیرزمینی فضاهای ریزی برنامه و سازماندهی برای خاص فرصتی که شهر در جدیداالحداث مناطق یا و جدید شهرهای نمونه( الف

 .کنندمی فراهم
 ایجاد جهت را مناسبی فرصت زیرزمینی فضاهای به گرایش که نگرفته، شکل باز فضاهای و عریض هایبزرگراه وجود( ب

 . کندمی فراهم زمین زیر و رو در شهری فضاهای
 زمین، سطح روی در شهری فضای یک ترافیکی ساماندهی همچون نمود، اضافهفوق  مورد دو به توانمی را دیگری موارد البته

 .شودمی میدان محل در زیرزمینی فضای ایجاد به منجر آن فضایی وضعیت بهبود که میدان، یک مانند
 از میعمو درک حقیقت در اما دارد، وجود تسهیالت نوع همه با تقریبا زیرزمینی، فضاهای از هاییمثال دنیا نقاط از بسیاری در

 یهابازارچه در میعمو فضاهای مثال برای. (3، 1551)گدارد،  است محدود بسیار هاآن با مرتبط فواید و کاربردها پتانسیل
، 3است )ایشیوکا زمین سطح روی یهابازارچه به شبیه امنیتی مدیریت جهت از داراست که ییهاشاخصه به توجه با زیرزمینی

 با. است زمین سطح روی هایبازارچه به شبیه... و شناختی زیبایی کالبدی، شامل دیگر جهات از بسیاری از عالوههب. (331، 2881
 از که منفی بعضاً وخاص  ذهنیت رغم علی که شودمی مشاهده مذکور، زمینی رو و زیرزمینی نمونه میان موجود شباهت به توجه

 بر مستقیماً دهند،می ارائه زیرزمینی ساختارهای که فوایدی.  نیست چنین این واقعیت در است، مموع ذهن در زیرزمینی فضاهای
 طراحی با تواندمی فضا یک منزله به زیرزمینی یهامحیط نخست لههو در. است زیرزمینی فضای زا مشخصی هایکیفیت پایه

 در. دهند جای خود در هستند انجام غیرقابل یا غیرممکن مشکل، زمین سطح روی بر گرفتن جای برای که را ییهافعالیت  مطلوب
 بنابراین. (3، 1551)گدارد،  شودمی پیشنهاد طبیعی صورت به است، گرفته جای زیرزمین در که آنچه هر کارگیریهب فضاها این

 فضاهای زیرزمین در هاموزه و تئاترها سینماها، ها،رستوران تسهیالت خرید، محل ترافیک، همچون عملکردها برخی گزینیمکان
-بخش توسعه جهت فرصتی همچنین. کرد خواهد خلق زمین سطح روی در تفریحی اجتماعی، هایفعالیت برای بسیاری مناسب

 موجبات میعمونیمه و میعمو زیرزمینی فضاهای بیانی به (.130، 2888)دورمیسویچ،  کرد خواهد فراهم شهری مسکونی های
 .کندمی فراهم را موجود شهری فضاهای کیفیت ارتقاء و زمین سطح روی در مطلوب شهری فضاهای خلق

 روش پژوهش
 دوم دست هایداده محتوا تحلیل کمی روش از گیریبهره طی پژوهش این در. است کمی -کیفی ترکیبی نوع از پژوهش فرآیند

 از اینمونه عنوانبه زیرزمینی هایایستگاه همچنین. است گردیده استخراج الزم هایشاخص و گرفته قرار بررسی مورد سوم و
 تجزیه و مطالعه مورد( عمیق مشاهده) میدانی کارشناسی مشاهدات روش با اول دست هایداده عنوانبه زیرزمینی شهری فضاهای

 جنوبی -شمالی اصلی خط دو در گردید سعی مکث نقاط عنوانبه نمونه هایایستگاه انتخاب برای(. 3 شکل) اندگرفته قرار تحلیل و
 معمولی، هایایستگاه هایگونه انواع از یک هر از مورد یک حداقل فعال هایایستگاه میان از تهران شهر مترو غربی -شرقی و

  .گیرد قرار مطالعه مورد ایپایانه و تبادلی تقاطعی،
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 و همکاران ورجعفرپ.../ مترو شبکه هایایستگاه پاسخدهی سنجش

 بررسی مورد متن کردنکمی بر تربیش کمی محتوای تحلیل. شناسندمی آن عینی و کمی رویکرد با تربیش را محتوا تحلیل 
 یک در هاکمیت این چه گر. شودمی انجام درصدها و فراوانی ارقام، آمار، پایه بر هاداده تحلیل و تجزیه روش این در. است استوار

 هولستی(. 11 ،2380 گلشنی، و قائدی) است عینی اهداف دنبال به تنها کمی روش اما روند،می شماره ب ارزشمند عنصری پژوهش
 هایویژگی منتظم و عینی تعیین راه از پژوهش نتایج یافتن برای فنی را محتوا تحلیل( 08، 2380 قائدی و گلشنی، نقل در)

 و عینی باید محتوا تحلیل روش که این: دهدمی پیوند هم به را معیار سه تعریف این که است باور این بر او. داندمی هاپیام شخصی
 باردن. باشد داشته نظری پشتوانه باید شود، متمایز مشابه هایاقدام یا بندیفهرست ها،داده بازیافت از است قرار اگر و باشد منتظم

 منظم هایروش و پیام محتوای توصیف برای که ارتباط تحلیل فنون مجموعه از است عبارت محتوا تحلیل: گویدمی( 31، 2818)
 :از عبارتند که کرد مشخص محتوا تحلیل برای را عمده هدف پنج سال، در مشخص بندیتقسیم یک در. رودمی کارهب عینی

 کنندگان هیته نظر مورد میمفاه استنباط. 3 ،امیپ محتوای یشکل هاییژگیو فیتوص. 1 ،امیپ محتوای یاصل هاییژگیو فیتوص .2
 .مخاطبان بر محتوا اثرات ینیبشیپ.  0و  آن محتوای از امیپ مخاطبان برداشت استنباط. 1 ،محتوا

 

 
 . روند و روش پژوهش 3شکل 

 ها و بحثیافته

یابی شاخص  
 ابعاد روشنگر تواندمی است، شده هئارا زیرزمینی شهری فضای و شهری فضای موضوع پیرامون مقاله این در که مطالبی محتوای

 این زمانی کوتاه بازه به توجه با که محدودی متون محتوای تحلیل برای. باشد زیرزمینی شهری فضاهای نظری حیطه در جدیدی
 شهری فضاهای حورزه در بیشتر که هاییشاخص جامع مطالعات به توجه با بایستمی. است گرفته قرار بررسی مورد پژوهش
 شماره جدول در. گیرد قرار مداقه مورد مذکور منابع از یک هر در شده درج هایمضمون و هاجمله عبارات، در دارد کاربرد زیزمینی

 که است متون محتوای تحلیل گام در ترینمهم ها،شاخص تبیین. اندشده درج ،موردهر  سنجش هایلفهؤم تعریف با هاشاخص 2

 .است شده آورده آنها از یایهنمونه 3و 1 شماره جداول در
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 2 جدول

 هاشاخص برای انتخابی کدهای و سنجش یهامولفه ،هاشاخص
 کد شاخص سنجش مولفه

 یابی جهت

 ریمس صیتشخ
 A ییخوانا

 هاتیفعال تنوع

 رنگ تنوع

 یعیطب عناصر وجود

 B یسرزندگ

 هوا

 نور

 صوت

 C شیآسا

 D یریپذ انعطاف فضا بودن منظوره چند ای دو لیپتانس

 E یمنیا یا سازه ریغ اتیجزئ و عناصر و مبلمان

 یروان و یروح یسازگار

 یکیزیف یسازگار
 F ینیدلنش

 یاجتماع کنترل

 یانتظام یروهاین کنترل

 یطیمح مصنوع عوامل

 G تیامن

 بودن منحصربفرد

 خیتار و فرهنگ انعکاس
 H تیهو

 فضا ابعاد و تیجمع تراکم

 فضا یهندس شکل
 I عملکرد و فرم تناسب

 ییفضا مراتب سلسله

 نیمعلول یدسترس
 J یدسترس

 
 

 1 جدول
 شهری فضای مقوله در واحدها تحلیل
 یآمار جامعه

 مقاله و کتاب)
 (یشهرساز

 لیتحل واحد

 (مضمون و جمله لغت،)

 هاداده لیتحل و هیتجز

 (جهی)نت کد یساز خالصه

 (0281 ،2ریکر)
 ما به که است آن شناختیزیبایی هایکیفیت و هندسی هایویژگی

 .کنیم تلقی شهری فضای را بیرونی باز فضای آگاهانه دهدمی اجازه

 هندسی

 شناختی زیبایی
I 

 ،پورجعفر)
زادگان و ارباب

 (2383 ،پورجعفر

 .باشد خود به جامعه فرهنگ کالبدی تجلی بیانگر

 شهری، فضای بزرگ سه بعدی است فضای

 شودمی مهیا مختلف، عملکرد و فعالیت برای مشخصمیفر و شکل با

 فرهنگ کالبدی

 بعدی سه بزرگ فضای

 عملکرد با فرم و شکل تناسب
I, H 

 (2385 گلکار،)
 نماهای انضمام به شهر یهاپارک ها،میدان بلوارها، ها،خیابان

 .اند شهری فضای جزء اند ه نمود تعریف را فضا آن که ساختمانی

 اصلی اجزاء از جداره و کف

 طبیعی و مصنوع فضاهای
I 

 (2880 ،1النگ)

 

 از هاییقسمت نیز و هاساختمان بین فضای از متشکلمیعمو عرصه
 .است هاساختمان داخلی فضای

 خارج و داخل در شهری فضای
 هاساختمان

 ریسا

 (2802 کالن،)
 شهری منظر عنوان تحت دیگر عنصری خیابان و میدان جز به اهمیت

 شهری فضای در
 B یشهر منظر

 توسلی،نقل در )
2310) 

یافته، آراسته و واحد نظم، به صورت کالبدی برای سازمان ساختاری
 های انسانی.فعالیت

 الزمه ویژه، خصوصیاتی با فضایی در حرکتی و بصری ویژه ارتباطات
 .است شهری فضای

 یافته سازمان

 کالبدی

 انسانی یهافعالیت بستر
F, B 

                                                           
1 Krier 
2 Lang 
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3 جدول   
 زیرزمینی شهری فضای مقوله در واحدها لیتحل 

 یآمار جامعه

 مقاله و کتاب)

 و یشهرساز

 (عمران

 لیتحل واحد

 (مضمون و جمله لغت،)

 هاداده لیتحل و هیتجز

 یساز خالصه
 کد

 (جهی)نت

 (2318 موالیی،)

 ساختن پنهان توانایی و است پنهان هادیده از زیرزمینی فضای
 در و زیرزمین در آن از قسمتی یا تمام طوریکه به. دارد را هاپدیده

 .گیرد قرار همکف از تر پایین تراز

 بودن پنهان

 زیرزمین در آن از قسمتی یا تمام

 زمین عمق در

-J, E, -
D,-G 

 (2811 ،2سریل)
 و مشاهده قابل افراد برای زیرزمینی فضای از بخشی همیشه

 است بوده دسترسی

 محدود دسترسی

 زندگی امکان
J-A, - 

 (1550 ،1و بلونیر ریما)
 با زیرزمینی فضاهای ارتباط سختی زیرزمین، در یابی جهت دشواری

 زمین سطح روی با هاآن ارتباط و یکدیگر

 دسترسی محدودیت

 یابی جهت حس دشواری

 فضاها دیگر با ارتباط محدودیت

J-A, - 

دورمیسویچ و )
 (1552 ،زیلدییسار

ی خاص خود را دارند. بنابراین موضوع هافضاها محدودیت این
 کیفیت در این فضاها نسبتا محسوس شده است.

 ریسا فضایی یهاکیفیت در محدودیت

 ،3و نیشی الهیفاب)
1550) 

حل بخشی از مشکالت شهری در قالب ضرورت و تحت زمان  راه
 ساخت و ساز خود به برخی اهداف اجتماعی کمک کرده است.

 شهری مشکالت برخی حل

 اجتماعی فواید
B 

، ژیلونگ، نگیپ)

 ،1هونگیو و هوی

1558) 

تواند به عنوان فضای حفاظتی، امن لرزشی، میزیرزمینی  فضای
محیطی مورد استفاده قرار گیرد. در دیدرس مناسب برای پایداری 

نبودن محیط پیرامون )فضای باز شهری( از امتیازات فضای 
 زیرزمینی است.

 بودن پنهان

 امن فضای

 پایداری کننده تسهیل فضای

E 

 (1552 ،0جنگ)

زیرزمینی کامال محصور است و یا با خاک پوشیده شده است.  فضای
شوند. میفضای زیرزمینی در برابر سایر سوانح طبیعی بهتر حفظ 

ی محدودی که دارند امن تر از فضاهای هااینگونه فضاها با ورودی
ی آن در دیدرس هاطراحی شده روی سطح زمینند. بسیاری از قسمت
 فضاهای روی زمین نیست.

 %255 حدود یتمحصور

 ایمن

 ورودی محدودیت

 بودن پنهان

E 

 (2015 ،0لویباب)
 متری 25 تا 0 عمق در زیرزمینی فضای تراکم شهرها از بسیاری در

 .است
 -J متر 25 تا عمق در موقعیت

 
 منفی و مثبت فراوانی مجموعه زیرزمینی شهری فضای و شهری فضای یهامقوله از یک هر واحدهای محتوای تحلیل
 ارزیابی برای یک هر الویت ها،شاخص از یک هر فراوانی گرفتن نظر در با مجموع، در. سازدمی فراهم را( هازیرمقوله) هاشاخص

 .(1 شکل) است شده مشخص هانمونه

                                                           
1 Lesser 
2 Maire & Blunier 
3 Fabillah & Nishi 
4 Ping, Zhilong, Hongyu & Hui 
5 Geng 
6 Bobylev 
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 مقوله هر در یفراوان هیپا بر هاشاخص یبند تیالو. 1 شکل

مطالعه مورد محدوده  
 حجم نظر از. است شهری درون سفرهای مسافرین تردد محل تهران سطح زیر در مترو زیرزمینی ایستگاه 255 حدود مجموع در
 جهت به مذکور هایایستگاه. هستند برخوردار ایویژه اهمیت از هاایستگاه برخی مذکور هایایستگاه میان از سفر، تولید و جذب
 به توجه با مذکور ایستگاه فضاهای. هستند تریجدی پیشگرانه تدابیر نیازمند امنیت و ایمنی لحاظ از جمعیت جابجایی زیاد حجم

 گاهیپناه شاخص نقاط از توانندمی بحران شرایط در گیر،چشم جمعیتی حجم جابجایی جهت به و زمین از عمقی در قرارگیری
 .باشند تهران کالنشهر

 

 
 ارزیابی جهت زیرزمینی یهاایستگاه مکانی موقعیت. 0 شکل

   (2381وبسایت مترو تهران،  برگرفته از:)

 اندگرفته قرار تهران شهر متراکم قلب در که هاییایستگاه عنوانهب ایستگاهی، زیرزمینی فضاهای سایر میان در فضاهایی چنین
 مرکزی متراکم موقعیت در قرارگیری و زیاد وسعت به توجه با خمینی امام زیرزمینی تقاطعی ایستگاه. برخوردارند بیشتری اهمیت از
 ییهاایستگاه. داراست را دومنظوره زیرزمینی میعمو فضای یک پتانسیل که هاستایستگاه ترینمهم از یکی تهران شهر تاریخی و
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 ایستگاه دولت، دروازه ایستگاه شهر، تئاتر ایستگاه خمینی، امام ایستگاه: از عبارتند اند گرفته قرار ارزیابی مورد پژوهش این در که 
 مذکور هایایستگاه .صادقیه ایستگاه و تجریش ایستگاه گلبرگ، ایستگاه جهاد، ایستگاه سرسبز، ایستگاه میرداماد، ایستگاه سبز، ارم

 هایشاخص و هانمونه نمودن مشخص از پس .(1 جدول و 0 شکل) اندشده انتخاب زیرزمینی ایستگاهای هایگونه انواع میان از
 و مشاهدات برای دفعات به و ماه 3 زمانی بازه طی شهرسازی و معماری رشته متخصصین از متشکل هاییتیم از ها،نمونه سنجش
 بر را خود مشاهدات بایستمی که ییهاشاخص همچنین و میدانی مطالعات هدف ابتدا در. شد استفاده هانمونه میدانی مطالعات

 . شد بیان شفاف صورت به شده مشخص یهاتیم برایکنند،  ریزیبرنامه هاآن اساس

 1 جدول
 یابیارز مورد ینیرزمیز یستگاهیا یفضاها یهاگونه 

 یمعمول یتقاطع یتبادل یا انهیپا

 ردامادیم ستگاهیا ینیخم امام ستگاهیا هیصادق ستگاهیا شیتجر ستگاهیا

 سرسبز ستگاهیا شهر تئاتر ستگاهیا سبز ارم 

 جهاد ستگاهیا دولت دروازه ستگاهیا  

 گلبرگ ستگاهیا   

 
 با داشت، کیفی ماهیتی که شده بررسی توصیفی یهاخروجی و هابرداشت ایپرسشنامه هئارا با مشاهدات تکمیل از پس نهایت در

 مورد متخصصین از( شاخص بودن پاسخگو میزان بیشترین معنی به 25 و میزان کمترین معنی به 2) 25 تا 2 از بازه در سازی کمی
 دادمی نشان زیرزمینی هایایستگاه مجموعه در را شاخص هر میزان که بود کمی نتایج مذکور فرآیند خروجی. گرفت قرار پرسش

 (.0جدول)

 0 جدول
 ارزیابی مورد زیرزمینی ایستگاهی فضاهای در هاشاخص میزان

 فیرد  شاخص شاخص ییپاسخگو درصد

 2 ییخوانا 05

 1 یسرزندگ 31

 3 شیآسا 00

 1 یریپذ انعطاف 11

 0 یمنیا 03

 0 ینیدلنش 32

 1 تیامن 00

 1 تیهو 11

 8 عملکرد و فرم تناسب 13

 25 یدسترس 11
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 تفکیک به ارزیابی مورد زیرزمینی یهاایستگاه در هاشاخص وضعیت نمایش .0 شکل

 
 وضعیت 0 شکل در. هویداست زمینی زیر یهاایستگاه از یک هر در هاشاخص وضعیت آمده عملهب میدانی مشاهدات به توجه با

 .است شده داده نمایش( تارعنکبوتی) راداری یهاچارت قالب در شده مطالعه زیرزمینی یهاایستگاه از یک هر در هاشاخص
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 شکل) است پژوهش این مهم هایخروجی از یکی اند،گرفته قرار بررسی مورد که هاییایستگاه مجموعه در هاشاخص وضعیت 
 و شهروندان منحصربفرد هاینیازمندی و ظریف نکات برخی و هانمونه در پژوهشی قلمرو این هایاندیشه تجلی میزان زیرا(. 1

-پژوهش واسطههب اند، شده واقع غفلت مورد زیرزمینی شهری فضاهای پیرامون نظرات در که زیرزمینی شهری فضاهای کاربران

 .است گردیده تفهیم و تبیین دست این از های

 
 ارزیابی مورد زیرزمینی یهاایستگاه در هاشاخص کلی وضعیت نمایش .1 شکل

 

 گیرینتیجه
 امنیت، دلنشینی، ایمنی، پذیری، انعطاف آسایش، سرزندگی، خوانایی، ،مرتبط نظرات یابیریشه و بررسی از حاصل هایشاخص

 نامطلوب گلبرگ و خمینی امام هایایستگاه و مطلوب سبز ارم و صادقیه ایستگاه. است دسترسی  و عملکرد و فرم تناسب هویت،
( فعال زیرزمینی شهری فضاهای از ایگونه عنوان به) مترو هایایستگاه در که است شاخصی دو امنیت و دسترسی. رسندمی نظر به
 نشده پرداخته آنها به چندان که است هاییشاخص جمله از هویت و سرزندگی دلنشینی،. است برخوردار تریمطلوب وضعیت از

 ابتدای در شاید که است نتایجی جمله از ایپایانه و تقاطعی و معمولی یهاایستگاه در پذیریانعطاف شاخص چشمگیر تفاوت. است
 فضاهای از اینگونه قوت نقات از یکی توانمی را هاایستگاه انواع در امنیت شاخصاهمیت  یکسانی. نبود بینیپیش قابل پژوهش
 و ضعف نقاط بهبود و قوت نقاط حفظ نحوه بررسی آتی هایپژوهش در شودمی توصیه. دانست تهران شهر در زیرزمینی شهری

 دلنشینی، هایشاخص بهبود چگونگی بررسی مثال، عنوانبه. گیرد قرار توجه مورد شده مطرح تهدیدهای و هافرصت همچنین
 . باشد زیرزمینی شهری فضاهای حوزه در مجزا یپژوهش عنوان به تواندمی یک هر هویت، بخصوص و سرزندگی

 منابع
 و بهسازی طرح موردی نمونه) شهرها مرکزی محدوده زیرسطحی فضاهای سنجی امکان .(2385) .مجید کاظمی، و سادات شکوفه زاده،اشرف

 یاسالم یشورا: مشهد. شهری مدیریت و ریزیبرنامه کنفرانس سومینمقاله منتشر شده در  .((ع) رضا حضرت مطهر حرم اطراف نوسازی
 .مشهد شهر

 .یبهشت دیشه دانشگاه انتشارات :تهران(. 2311). یسرخاب دوزی یمنیمحمد و یانیآشت حهیمل ترجمه .امحتو لیتحل(. 2818. )ورنسل باردن،
 .شهیدی انتشارات: تهران. شهری طراحی فرآیند و نظری مبانی.  (2310) .جهانشاه ،پاکزاد
 .250-255، 11-12 ،صفه مجله .فضا با همانی این و هویّت. (2310) .جهانشاه پاکزاد،
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 مالحظات بر دیتأک با( بحران ریغ و بحران طیشرا مناسب) منظوره دو ینیرزمیز یشهر یفضاها جادیا یسنج امکان .(2381) .یعل پورجعفر،
 .تهران ایران،میاسال جمهوری غیرعامل پدافند مطالعات دفتر یپژوهش طرح .یدفاع
 ،مدرس تیترب دانشگاه .ارشد یکارشناس منتشرنشده نامه انیپا .ینیرزمیز یشهر یفضاها یطراح یراهنما نیتدو .(2383) .یعل پورجعفر،

 .یشهر یطراح ،یمعمار و هنر دانشکده
 .یشهر یفضاها یطراح در یاسالم یرانیا یهافرهنگ خرده یتجل .(2383) .یعل پورجعفر، و رضایعل زادگان، ارباب؛ محمدرضا پورجعفر،

 .آرمانشهر: تهران
 .یفرهنگ یهاپژوهش دفتر: تهران .تهران یفرهنگ و یاجتماع خیتار. (2311) .ناصر ون،یهما لیتکم
 .یدیشه انتشارات: تهران .یشهر یفضاها یطراح .(2310) .ناصر ،یادیبن و محمود ،یتوسل
 ،یشناخت روش یهامدل و هاروش هینشر .گرایی کیفی تا گراییمیک از محتوا، تحلیل روش .(2380) .رضایعل ،یگلشن و محمدرضا ،یقائد

1(13)، 01-11. 
 تخصصی مادر شرکت: مشهد (.2311). ابراهیمیوحیدرضا  ترجمه .زیرزمینی فضاهای طراحی. (2883) .ریموند استرلینگ، و جان کارمودی،

 .ایران شهری بهسازی و عمران
 (. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.2311(. گزیده منظر شهری. ترجمه منوچهر طبیبیان. )2802کالن، گوردون. )

 (. اصفهان: نشر خاک.2313نژاد. )شمیهافضای شهری. ترجمه خسرو (.2810. )کریر، راب
 .21 ،دانش شهر. شهری یهاطرح در زیرزمینی فضای جایگاه. (2385. )صمد تاجی، نگین و مهرداد مشاور،میکری

 .یبهشت دیشه دانشگاه انتشارات: تهران .یشهر یطراح هینظر باب در یتامالت: داریپا مکان نشیآفر. (2385. )کوروش گلکار،
 شیتجر دانیم تا قدس دانیم محدوده: یمورد نمونه-یشهر یرسطحیز توسعه کردیرو با مدار انسان یشهر یطراح (.2318). اصغر ،ییموال

 .یشهر یطراح ،یشهرساز و یمعمار دانشکده ،رانیا صنعت و علم دانشگاه .ارشد یکارشناس منتشر نشده نامه انیپا. تهران
 یرانیا - یاسالم تیهو ارتقاء بر دیتأک با یشهرساز و یمعمار در تیهو یریپذ قیتحق. (2381. )مهران ،یالحساب یعل و دیعبدالحم کار، نقره

 .نو فکر: تهران .دیجد یشهرها در
 .25-8 ،210 ،هنر ماه کتاب. ایرانی شهرهای درمیعمو و شهری فضاهای (.2381). محمد زاده، نقی
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