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 شهري يطرح هاجايگاه فضاي زيرزميني در 

 

 چكيده:

 يانت فراوياهم يدر طول دهه هاي اخير در کالن شهرها دارا ينيرزميز يت فضاهاياهم

تا  شود يموجب م يحيسبز و تفر يفضاها يباز، تراکم باال، کمبودها يگشته اشت . کمبود فضا

 .د مطرح گردن ينيروزم يدر کمک به فضاها باشند يکه منبعي باارزش م ينيرزميز يفضاها

ه جمل از يشهر يگاه آن در طرح هايو جا ينيرزميز يت فضايان اهمين گزارش با هدف بيا

 يونه هان نوع فضاها و نميا يخدمات احتمال ينيرزميز يف کاربران فضاهايتعره طرح جامع ب

ر د ينيزمريز يگاه فضاهايجابه ت يپردازد و در نها يمختلف م يدر عرصه ها ين الملليموفق ب

ها و ع شهربه طرح جام يبا نگاه سه بعد د برين نوشتار با تاکياپردازد  يطرح جامع شهر ها م

 .هاي زيرزميني در طراح هاي شهري دارددر جهت رفع مشكل فضاكپارچه يت يريجاد مديا

 زيران نهر تهدر شهرها از جمله ش ينيرزميز يل فضاهايد به دقت پتانسين راستا باين در ايهمچن

 يهرشدر  ينيرزميز يبهره جست. امكان استفاده از فضاها يشود تا بتوان از آن به خوب يبررس

 يت ماس يامروزه در حال بهره بردارکه همچون حمل و نقل  يهمجون تهران عالوه بر موارد

اشد که همچون فضاهاي تفريحي،تجاري، اداري و خدماتي نيز ب ديگري يکاربري هاتوان شامل 

 از مشكالت شهر تهران را حل نمايد. يمي تواند بسيار

 

، ينيرزميز يكاربران فضاهاواژگان كليدي: فضاي زير زميني شهري، طرح جامع، 

 ،ينيرزميز يفضاها يکيزيمشخصات ف
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 مقدمه 

رها ، شهيحيسبز و تفر يهوا، صدا و کمبود فضا يش آلودگي، افزايكيل معضالت ترافيبه دل

 يضاال فجه اشغيو در نت يشهر يل شده اند. گسترش مرزهايتبد يزندگ ينامناسب برا يطيبه مح

  اندازد. ير ميخاکند، بلكه فقط ظهور مشكالت را به ت ياطراف شهرها مشكل را حل نم

 حل مشكالت يبرا  يديجد يدگاههايم و ديباعث شده مفاه يطيست محيز يهايگرفتهار

ن تا يز ااکه قبل  ياست در حال يجهان يست اکنون موضوعيط زيشتر شهر ارائه شود. محيتوسعه ب

ت رايتأث ن وي، گرم شدن هوا در سطح کره زمهوا و  آب ين حد مورد توجه نبوده است. آلودگيا

 از يشو سبز، تنها بخ يحيتفر ين رفتن فضاهاي، از بيعياب شدن منابع طبي، کميگلخانه ا

 است. يطيست محيز يگرفتارها

ه ک يطور ت وجود دارد؛ بهيارتباط با رشد جمع در يگريد يات، نگرانين واقعيگذشته از ا

و  بزرگ يت جهان در شهرهايدرصد جمع 50ش از يكم بيست و يزنند که در قرن ب ين ميتخم

، در اشندرا داشته ب يتين جمعيتحمل چن ييد تواناي. شهرها با.کالنشهرها سكونت خواهند کرد

ه يز ين در حال حاضراز شهرها  ياري، بسيت فعليو جمع يامروز يرساخت هايکه باز يحال

 ستند.يت شهروندان خود نين رضايقادر به تأم يراحت

يني زيرزم فضايبراي توسعه  يعاملن حالت جمعيت باال و تراکم باالي توده ساختماني يدر ا

 ز توسعهاانند هستند. اين امر حاکي از اين است که شهرهايي با تراکم جمعيتي باال نمي تو شهري

 خود اجتناب کنند.  فضاي زيرزميني شهري

 

 فضاي زير زميني شهري 

)مانند  : ذخيره سازيباشد يم ريزموارد  شامل ييها کاربرد يدارا فضاي زير زميني شهري

ند )مان غذا، آب، نفت، کاالهاي صنعتي، ضايعات( ؛ صنعت )مانند: نيروگاهها( ؛ حمل و نقل

فاضالب،  د آب،خطوط راه آهن، جاده ها، تونل هاي عابر پياده( ؛ خدمات رفاهي و ارتباطات )مانن

غير  اي دفاعختاره) مانند مراکز خريد، بيمارستانها، سا گاز، کابلهاي الكترسيته( ؛ کاربرد عمومي

 نظامي( ؛ استفاده شخصي و خصوصي ) مانند: پارکينگ اتومبيل(. 
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( Bobylev,2008) لمكهپاريس، توکيو، است در سه شهر فضاي زيرزميني شهريمطالعه 

را ارائه مي دهد که بر طبق عملكرد طبقه  فضاي زيرزميني شهرينمونه اي از چگونگي کاربرد 

زير ساخت هاي زيرزميني بندي شده اند. خدمات رفاهي و حمل و نقل معمول ترين کاربردهاي 

را براي حمل  فضاي زيرزميني شهري %32هستند. شهرهاي مورد مطالعه بيش از  )UUI( 1شهري

را براي خدمات رفاهي  %8ز و نقل )تونل هاي خط راه آهن و اتومبيل، ايستگاهها( و بيش ا

، فاضالب( اختصاص داده اند. ساير عملكردها بسته به مشخصات 2)خطوط لوله، کابل جمع کن

 . (1)شكل  هر شهر و همچنين چگونگي طبقه بندي داده ها تفاوت اساسي دارند

 
 (Bobylev,2008). كاربرد فضاي زيرزميني شهري بر حسب كاركرد1شکل

 

ه اين سهم ( از زير ساخت را تشكيل داده اند ک%41سهم اساسي) استكهلمامكانات رفاهي در 

از سوي  مي تواند شرايط آب و هوايي سخت و نياز به زير ساختهاي گرمايشي را منعكس سازد.

 شاملايشي ( مي تواند عدم وجود سيستم هاي گرم%8ديگر، سهم اندك امكانات رفاهي در توکيو )

و د. توکيخطوط هوايي انتقال الكتريسيته محلي را منعكس ساز داشتنرواج بر لوله کشي آب و 

ر زميني در ( دارا است. ساختارهاي زي%55باالترين سهم نسبي را در حوزه عملكرد حمل و نقل )

 زين تومبيلچندين تونل بزرگ ا توکيو حوزه حمل و نقل در توکيو تونلهاي خط آهن اند، همچنين

 . (Bobylev,2008) دارد

 

                                                
1 - Underground Urban Infrastructure 

Cable collector  - 2 
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 تکامل تاريخي فضاي زير زميني شهري -1-2

 يران فكآن به عنو از هموارهست، اما يد نيبشر جد يبرا ينيرزميهر چند که ساخت وساز ز

ه اي ذخيراه و براما استفاده از فضاي زير زميني با غارهايي که بعنوان سكونتگ .شود ياد ميتازه 

ي گذر . در شهرهاي قرون وسطاياسته آغاز شد ه،سازي غذا توسط انسان اوليه بكار مي رفت

آن  يشهر يگاههاي زير زميني براي انتقال اضطراري و جابجايي هاي مخفيانه جز الينفک فضاها

 (.1388)کارمودي،  زمان بود

وسعه تپيشرفت اساسي در حوزه فناوري هاي ساخت و ساز در طول قرن بيستم به شكوفايي 

 اخت وسمنتهي شد. اواخر قرن بيستم بطور ويژه پيشرفتهايي در حوزه  فضاي زيرزميني شهري

ز اکم، ارا در شهرهاي متر فضاي زيرزميني شهريساز زير زميني رخ داد که توسعه روبه جلو 

 جمله تونل هاي بزرگ در زير سطح با عمق کم را ممكن ساخت. 

 اني استهر مكهر يافت. مرکز شباالترين تراکم ساختارهاي زير زميني را مي توان در مراکز ش

 . که امكانات عمومي بعالوه فضاهاي اصلي ترانزيت حمل و نقل عمومي در آن واقع است

 که از اليه هاي کم عمق به عميق پيشرفت نموده است، UUIدر طول توسعه تاريخي 

را ي، زه استدر اکثر کشورها در مراکز شهرها بود ينيرزميز ين مقدار استفاده از فضاهايشتريب

 ي شهريي زيرزمينهافضاتراکم ن رو يهستند از ا يده ايمشكالت عد ين بخش دارايشهرها در ا

در  ينيرزميز يد مراقب بود که توسعه فضاهايل باين دليبه هم، شوند يمدر مراکز شهري ايجاد 

ي زير توسعه تاريخي سيستم ريل 2شكل شتر در مراکز شهرها نگردد. ينده موجب مشكالت بيآ

 (.Bobylev,2009) زميني را در توکيو، ژاپن آشكار مي سازد
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  (.Bobylev,2009) بر اساس سال ساخت توسعه ي خطوط متروي توکيوعمق . 2شكل

 

 مشخصات فيزيکي فضاي زير زميني شهري -1-1

 گردد يکه موجب م فضاي زير زميني شهري مشخصات يا ويژگي هاي طبيعي معيني دارد

 يياه ييموارد موجب صرفه جو ياريتواند در بس يها م يژگين ويبه آن شود. ا يتوجه خاص

 ت:ر آمده اسيها در جدول زيژگيون يااز اهم  يگردد. برخ يشهر ينه هايدر هز يفراوان

 

 توصيف مشخصه

 عايق بندي
نها بر آتاثير  وفضاهاي زير زميني چندان از عوامل بيروني تاثير نمي پذيرند،

 محيط بيروني کمتر از امكانات روزميني است)مانند: صدا(

 ثبات دماي
نات بسياري از موارد امكانياز چنداني به گرمايش يا سرمايش وجود ندارد،

 زير زميني ابداً نيازي به تعديل دما ندارند.

 حفاظت
 يافضاهاي زير زميني ارتباط محدودي که  با بيرون دارند، و جريان 

 جابجايي ها از طريق اين مناطق ارتباطي به راحتي قابل کنترل هستند.

آسيب پذيري در 

 برابر سيل ها

ي مينر زيسيل مي تواند آسيب شديد و غير قابل پيش بيني به ساختارهاي ز

 .وارد سازد، مانند ساختار سطح بااليي مي تواند زير وزن آب نابود شود

انعطاف پذيري 

 در برابر زلزله

 لزلهزساختارهاي زير زميني عميق نسبت به ساختارهاي روزميني در برابر 

 اساساً آسيب کمتري مي بينند.

فرصتي براي 

قرارگيري در 

مجاورت امكانات 

 موجود

در مناطق شهري، فضاي سطحي اغلب به ساخت و سازهاي ارزشمند 

د جدياختصاص مي يابد و فضاي زيرزميني تنها موقعيت موجود براي تسهيالت 

 در منطقه مورد نياز است.

 (Bobylev,2009و  منبع: مؤلفشخصات اساسي فضاي زير زميني )م -1جدول

 

 كاربران فضاي زيرزميني شهري -1-3
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 برانن کاريا کاربران خاص خود باشد. يتواند در شهر دارا يم يشهر ينيرزميز يفضاها

ن ي. اباشد يم ديبه آن اشاره گرد 2 ن نوع فضاها که در جدول شمارهيا يكيزيف يهايگژيبراساس و

 شد. امابا يازات فراوانيت و امتيمز ير حمل ونقل داراينظ يبخش ها يتوانند برا ينوع فضاها م

 يز ميگر نيد يعالوه بر بخش حمل ونقل در بخش ها ينيرزميز يد فراموش شود که فضاهاينبا

 .دريتواند مورد استفاده قرار گ

 

 ينيرزميز ياز فضااستفاده مختلف  يجنبه ها -3

برج و آسمانخراش شده  متجه اش حرکت به سينت يشهر يهافضاش يگسترش و افزا

 نيريز د منابعيما نباا در حال گسترش است يبلند مرتبه گبه سمت  ياست. گرچه ساختمانساز

نده يآ يبزرگ برا ياز چالش ها يكي ينيرزميز ياستفاده از فضارد. ن را فراموش کيسطح زم

آنها  از يرخبدارد که در ادامه به  يط شهريدر بهبود مح ياريبس يليپتانس ينيرزميز يفضا است.

 گردد. ياشاره م

 

 ينيرزميز يد فضايفوا -3-1

 ط:ين و بهبود محياستفاده مؤثر از زم

 گريد يبرا ينيروزم ييسطوح فضا گردد که يموجب م ينيرزميز يل فضايپتانس استفاده از 

 دهشو آزاد  ينيرو زم سطوح از مثال طور . باستفاده شودو سبز  يحيتفر يمانند فضاها ها استفاده

در  يرايبس يليپتانس ينيرزميز يفضا نياده راه استفاده نمود عالوه بر ايدوچرخه، پ يبرا جهت

 ارددن ها و بزرگراهها يپارك ماشمانند  ير جذابيغ يو فضاهند يپوشاندن مناظر ناخوشا

(Chow,2002).  
 

 اقتصاد

دارند  نياز ساختارهاي زيرزميني معموالً به سرمايه گذاري اوليه بيشتر در طول دوره ساخت

داري ه نگهدر مقايسه با ساختارهاي روزميني با عملكردي مشابه هزينه هاي کمتري در حوز يلو

ه ني همرابيرو دارند. اين امر با دماي ثابت فضاي زير زميني و محافظت طبيعي در برابر تاثيرات

 ست.ا



8 
 

ي ساخت افزايش ارزش امالك واقع در مجاورت پروژه هاي به اتمام رسيده، زير استرلينگ

 نطقه بههتر معمومي و زيرزميني بزرگ را بيان مي کند. اين افزايش ارزش مي تواند با دسترسي ب

ر دن يعالوه بر ا .(Sterling,2005) حمل و نقل و کيفيت زيست محيطي بهتر همراه باشد

 ياحدر نو نه تونل هايهزبه طور مثال . ن استيموارد ساخت تونل ارزان تر از تملک زم ياريبس

است که در  يارهيار ارزان تر از مسين بسيباشد. ا يورو ميلون يم 80لومتر يانگلستان هر ک يشهر

ر گيد يتواند در کشورها ينه تونل ميباشد. هز ين دارد مياج به تملک زمياحت يشهر ينواح

ه شده باشد و ساخت تونل تجرب ين صخره ايط زميکه شرا يز هم شود، خصوصاً جاينارزانتر 

هر  يبرا ورويون يليم10حدود  ينكيلسيدر ه يلومتر صخره اينه ساخت هر کيمثال هز ياست. برا

 .(Chow,2002) لومتر استيک

 

 محيط زيست

ند ت دارساختارهاي زيرزميني معموالً در طول ساخت و ساز تاثير منفي بر روي محيط زيس

ني يرزميفضاي زدر طول فعاليت منافع زيست محيطي بسياري را به دنبال دارند.. عملكرد  اما

ي دهد مكان مابه شهرها فضاي زيرزميني توان بالقوه زيادي براي توسعه پايدار شهري دارد.  شهري

ط راي محيشود و اراضي سطحي  ب يمتا فشرده تر باشند، از اين رو با بي نظمي شهري مقابله 

. ي سازندمماند. ساختارهاي شهري متراکم، همچنين مصرف انرژي بهتر را ممكن  يمطبيعي باقي 

خه هاي ر چرانرژي د امكانات زيرزميني از لحاظ انرژي مقرون به صرفه بوده و به صرفه جويي در

صاد اقت دتوان يم کاهش فاصله اي که کاالها جابجا مي شوند به طور مثالشهري کمک مي کنند. 

يزان زير م سازد. همچنين زيرساخت زيرزميني بطور غير مستقيم به روشهاي  شهرها را کارآمدتر

قل و کوتاه حمل و ن( کاهش نياز به سيستم هاي 1مواد انتشار شونده در جو را کاهش مي دهند: )

( کاهش حجم ترافيک و افزايش سرعت حمل و نقل 2ساختن فواصل آمد و شد؛ و )

(Bobylev,2006.) 

 

 جامعه

فضاي عمدتاً براي اهداف عمومي بكار مي رود؛ استفاده شخصي از  فضاي زيرزميني شهري

نسبتاً اندك است و در حد پارکينگ شخصي اتومبيل و انبارهاي زيرزميني مي  زيرزميني شهري

توسط فضاهاي عمومي اشغال مي شود:  فضاي زيرزميني شهريباشد. بخش عمده اي از حجم 
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فضاي زيرزميني بنابراين شهرهايي با  .حمل و نقل عمومي، مراکز خريد، پارکينگ اتومبيل و غيره

اخت عمومي بهتر و برابري اجتماعي بهتر برخوردارند. تاثيرات منفي توسعه يافته از زيرس شهري

بر روي جمعيت بسيار اندك است. برخي از معمول ترين تاثيرات آن عبارتنداز:  UUIفعاليت 

ارتعاشات حاصل از قطارهاي زيرزميني در تونلهاي کم عمق و صداي حاصل از شافتهاي تهويه 

 هوا.

ين امر شند، اگذر مي توانند محلي براي وقوع جرم و جنايت با تونلهاي زيرزميني عابرالبته 

کنند  اده نمياستف بطور ويژه مي تواند در تونلهاي طوالني واقع در مناطقي که افراد زيادي از آنها

نامه ند بر)يادر مواقع معيني از روز( مساله ساز باشد. اين موضوعي جدي است و در طول فرآي

وچک، جاري کشود. توصيه مي شود تونلهاي عابرين پياده با امكانات تريزي بايد بدان پرداخته 

 همچون مغازه ها ترکيب شود تا مساله جرم و جنايت پرداخته را کمتر کند. 

 

 ينيرزميز ياستفاده از فضا ين الملليموفق ب ينمونه ها -3-2  

ف کمک تواند در ابعاد مختل ياست که م يفراوان يلهايپتانس يدارا  ينيرزميز يفضاها

که  يلالمل نيموفق ب ياز نمونه ها يبخش برخن يداشته باشد. در ا يط زندگيد محدر بهبو ياديز

ل که مونترا زيه ندر ادام گردد. يم يند معرفياستفاده نما يلها به درستيپتانسن يا توانسته اند از

اده ح ديضتو يدارد در ابعاد گسترده تر ينيرزميک شهر زيبه عنوان  يابعاد گسترده تر يدارا

 خواهد شد.

 

  يخيتار ي: محافظت از نواحفرانسه –س يرپا -روموزه لو -3-2-1

ساخته شده  يخياط تاريک حين يرزميکه در ز است ييد موزه لور فرانسه بنايجد يورود

 يهايو گالر يورود يک نشانه برايشده است  يطراح 3يام پ يله ايکه به وس يشه اياست. هرم ش

 يبه فضا يعيموزه و آوردن نور طب يجذاب برا يک وروديده منجر به ين ايباشد. ا يد ميجد

ن شكل يدهد که بهتر ين اجازه را ميبه طراح ا نيرزميدر ز يورود يريباشد. قرارگ يم ينيرزميز

بدنه را  يخيتار ياط و معماريباز ح ينكه فضايانتخاب کند بدون ا يورود يو محوطه را برا

 .قرار دهد ريتحت تاث

                                                
3 - IM Pei  
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 د موزه لووريجد يورود -1شكل 

  ق فروش تراکمياز طر ياقتصاد يهنگ کنگ : سودآور -3-2-2

 راکمتآن  ياست که بر رو يمترو در هنگ کنگ  به گونه ا ينيرزميز يستگاههايساختار ا

 يرو منه ساخت متيمعادل با هز يتجار ين حالت ارزش فضايباال است. در ا يو تجار يمسكون

 .  (Malone,1999) استفاده شود ينيرزميز يساخت فضا يتواند برا ين ميباشد که ا
 

 ط، ي، محافظت از محينيرزميز يصنعت يافنالند: واحده ينكيلسيه -3-2-3

 يصنعت است. عملكرديدن ينيرزميز ين فضاهاياز بزرگتر يكي ينكيلسيه يه خانه صنعتيتصف

ن يفتن اه شده است. قرار گريآنها تعب يبر رو يحيو تفر يمسكون يعملكردهان و ير زميدر ز

جازه ان يلكدهد و به ما يرا کاهش م يصوت ين انتشار گازها و آلودگير زميدر ز يمجموعه صنعت

 يم هكتار را پوشش 60حدود  ين مجتمع مسكونيمحله را گسترش دهند. ا يدهد به راحت يم

 .(Chow,2002) کند ينفر فراهم م 3500 يرا برا يط زندگيدهد و شرا

 ي، رشد اقتصادييكا: بهبود جابجايبوستن آمر 4گيگ ديتونل ب -4-2-3

ا ساخته شده است و حدود ياست که در دن ين تونلهايتر يياياز رو يكيگ بوستون يگ ديب

روزانه حدود ن از مرکز شهر يال6ن بزرگراه با ينه داشته است. در گذشته ايلون دالر هزيب 12.2

ن ساخته ير زمين که در زيال 10تا  8د با يد.  اما تونل جدرک يه را جابجا ميله نقليهزار وس190

ه است باز اختصاص داد يهكتار را به پارکها و فضا 60ش از يک را آزاد کرده و بيتراف ،شده است

www.roadtraffic-)درصد کاهش داده است12د کربن را در سطح شهر تا يسطح مونو اکسو 

technology.com). 

 

 يابتكار يه: تونل جاده اس فرانسي، پاريساتونل ور -3-2-5

                                                
4 - Big Dig 

http://www.roadtraffic-technology.com/
http://www.roadtraffic-technology.com/
http://www.roadtraffic-technology.com/
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س با يارن مرکز شهر پيک بيتراف يآزاد ساز يبرا 1999سال  دو سطح از ن تونل دريساخت ا

نه ها يهزک ل سبيوسا يبرا يابتكارن تونل يساخت ابا تمام شد.   2010حومه آن آغاز و در سال 

 ينهاياشم يبرامتر دو طبقه عبور را  2.4کاهش ارتفاع تا  ه است.کاهش داشت يريبه طور چشمگ

ه ن پروژي. اسه شده استيمقا 2در شكل  يمعمولک تونل يبا  يژگين ويکند که ا يفراهم مسبک 

فتن و گر يبخش خصوص يه گذاريکه با سرما است نه برداشتهيورو هزيلون يب 1.6ک به ينزد

  (.www.roadtraffic-technology.com) ن شوديل پروژه قرار است تاميعوارض بعد از تكم

 

 
 

دو  -متر2.8باند  يو پهنا4.55ارتفاع  متر، 10.9ک طبقه قطر ي: ک طبقه و دو طبقهي يسه تونل هايمقا -2شكل 

  5متر2.8باند  يو پهنا2.55متر، ارتفاع  10.4طبقه قطر 

 من يا يره سازيسوئد : ذخ ين الملليو بيآرش -3-2-6

سعت به و ين صخره ايدر زم ييطبقه به شكل حفره ها 6سوئد که در  ين الملليو بيآرش

 يانگيبا با يياز اسناد قرون وسطا يو مجموعه اين آرشيمترمربع ساخته شده است. در ا 80000

 .(Chow,2002) شود يم ينگهدار يوتريکامپ

 

 البها ي، استكلهم، سوئد: کنترل س 6تونل اسنک - 7-2-3

تر مكعب م35000ت يلومتر طول و با حجم ظرفيک 3.7ر مرکز استكلهم  با يدر ز ياسنک تونل

کردن  کاهش قدرت آب و کم يبرازش باران فراوان يبه هنگام ر تونلن يباشد. که هدف ا يم

 .(Chow,2002) باشد يل ميقدرت س

                                                
5 - www.international.fhwa.dot.gov (2010/6/8) 
6 - The Snake Tunnel 
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 ط آب و هواي، محافظت از شراينير زميمونترال کانادا : شهر ز -3-2-8

اده را دارا يپ ريلومتر مسيک 31باشد که در حدود  يا ميدر دن ينيرزمين شهر زيمونترال بزرگتر

، ادارات يااز فض %80:ن ، شامليزم ياز فضاون متر مربع يمل 4مونترال ينيرزميباشد. شهر ز يم

نا و ش ينما بعالوه هتل، استخرهايس 30، يواحد خانگ 1600، مرکز شهر ياز فروشگاهها 35%

و  بان هاايدر خ يورود 155از  يت دسترسيقابل، ينير زميز ينگ عموميپارک يفضا10000تئاتر، 

ن شبكه از سال ي. ساخت ا(1388:بستر) باشد يرا دارا م  اده در روزيعابر پ 500000مورد استفاده 

 .(Chow,2002) شروع شد ينچيلئوناردو داو« ر شهريشهر ز»ده يو ظاهرًا برگرفته از ا 1960

ب و آک ي کند و يمونترال شهروندان را از آب، برف، باران و گرما محافظت م ينيرزميز يايدن

 د استآزا ياک و تصادفات جاده ياست که از تراف يطيکند و مح يآنها فراهم م يمعتدل برا يهوا

اظ م لحهو  يسطح شهر، هم از لحاظ ساختار يبا ساختمانها ين شهر به خوبيا  ينيرزميز يفضا

بقه و در ط 3قسمت ها  يست در بعضيک طبقه نيفقط  ينير زمين شهر زيا ارتباط دارد يکارکرد

دارد،  انيترال حمل ونقل در سطح شهر جردر مونرود. ين مييطبقه پا 4گر يد يقسمت ها يبعض

توان  ين مياده است. بنابرين احداث گردير زميعابران در ز يبرا يده ايکه شهر سرپوش يدر حال

 وجود آنها ه و عابران بدون تحت الشعاع قرار دادنيل نقليوسا يجه گرفت که امكان جداسازينت

د، شهرن ر سطحيان دارد و مردم در زيجرک در سطح شهر ين امر که ترافيدارد. در نگاه اول ا

 نكهياص يده اند و تشخيگرد يستمين سيجاد چنيباعث ا يرسد. عوامل مختلف يب به نظر ميعج

 ينيرزميتم زسين سير است، چرا که تمام عوامل با هم ايامكان پذ يکدام عامل مهمتر است به سخت

 ن سه عامل عبارتداز:يجاد کرده اند. ايرا ا

 سرد يآب و هوا -

 يبافت مناسب شهر -

 امورگر يب حمل و نقل با ديو ترک ينيرزميستم حمل ونقل زيتوسعه س -

و توجه  ينيرزمياده زين عامل در شبكه پيتر يار سرد و نامناسب احتماالً  قويبس يآب و هوا

 يگراد( تمام فضاهايدرجه سانت -32ار سرد )يبس يل زمستانهايط محافظت شده است. به دليبه مح

ن قابل دسترس است و در يسطح زم يق ساختمانهايمترو( از طر يستگاههاين )شامل ايرزميز

ن رو از ساخت يآن جود دارد. از ا يپله ها يخبندان بر رويزمستان خطر انباشته شدن برف و 

 يگر فضاهايا ديبه مترو  ين ورودي. بنابرا(1379 سک،يدور م) اجتناب شده است يهاين وروديچن
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شده است.  يد طراحيا مراکز خرياداره ها، هتل ها و  يساختمانها يق راهروهاياز طر ينيرزميز

 ر دارد:يز به شرح زين يگريازات دين مفهوم امتيا

 ابد.ي يش ميافزا يمنيقابل کنترل هستند، ا يها به راحتيها و خروجينكه وروديل ايبه دل -

 ا کهشوند )چر يم ينگهدار يمترو به خوب يستگاههايبه ا يها و خطوط ارتباطيورود -

 کند(. ياست و به نفع صاحب آن است تا از آن نگهدار يها ملک خصوصين وروديا

 ابد.ي يکاهش م ين تا حديرزميورود به ز ياثرات روان -

 1962طبقه است که در سال  47با  يک برج اداري 7ن پروژه هاياز ا ينير زميزنمونه ن ياول

 مرتبط شده است. يستگاه مرکزياده رو به ايپ يرهايق مسياز طر يده است و به خوبياحداث گرد

شتر مغازه ها، رستورانها، کافه ها، ين ساختمان احداث شده اند بيکه بعد ازا يگريد يمجتمعها

ز يگر و نيكدين امكانات به ين هستند. همه ايرزميدر ز يگر امكانات رفاهينماها و ديگذرگاهها، س

ساکنان  يوارد زندگ ين به آراميرزميب شبكه زين ترتيشوند. به ا يمترو وصل م يستگاهايبه ا

از  يساخته اند، تنوع يه گذاران و معماران مختلفيشهر شده است. از آنجا که هر مجموعه را سرما

متفاوت به کار رفته باعث شده  يجاد شده است. مصالح و رنگهاين مراکز ايطرح ها و فضاها در ا

اخت و خسته کننده باشد و در هر جا که مقدور بوده، نور كنوياستفاده کنندگان کمتر  يکه برا

 ز به کار رفته است.ين يعيطب

راکز ن مياز مهمتر يكياست که به  يگريساخته شد نمونه د 1980که در دهه  8تون سنتريا

از نور  يشهايش يتون سنتر با سقفهايمتصل است. آ 9نيسنت کاتر د در شهر مونترال به ناميخر

 دهد. ين بودن را کاهش ميرزميرد و احساس در زيگ يبهره م ياديز يعيطب

ژه پرو نياست. عالوه بر ا يو سطح ينيرزميب ساخت و ساز زياز ترک ين موارد نمونه ايا

ژها از پرو نيا يده اند. اجرايگرد يموجود طراح ير ساختهايز وجود دارند که در زين يها موفق

 شوند.  يگران تمام مار ير است، اما بسيامكان پذ ينظر مهندس

ار يبس ينيرزميز يت نهفته است که  فضاين واقعيمونترال در ا ينيرزميز يت فضايموفق

سه شبكه يده است. مقايگرد يطراح يسطح ياز موارد همزمان با ساختمانها ياريخوب و در بس

دهد.  يرا نشان م يت آشكاروتفا يدر ژاپن از لحاظ کالبد ينير زميمونترال با پروژه ز ينيرزميز

                                                
7 - Place Ville – Maire  
8 - Eaton Centre 
9 - Saint-catherine 
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ر ساختمانها بنا يکه در مونترال در ز يابانها ساخته شدهاند، در حالير خيشتر زيدر ژاپن شبكه ها ب

ن ير زمين و زيدار صاحب زميت مربوط است. در ژاپن خرين مالكين موضوع به قوانيشده اند. ا

ر ساختمانها مقرون به يدر ساخت و ساز ز يه گذاريسرما ين از لحاظ ماليشود، بنابرا يمحسوب م

 ست.يصرفه ن

 

 

 در مورد فضاي زيرزميني شهري در طرح جامع شهرهاتمهيدات 

ي شود. مسال از توسعه شهر را با هدف يكپارچه سازي شامل  15تا  10طرح جامع معموالً 

در اما  دازد.ويژه مهم است که هر طرح جامعي به چشم اندازي طوالني مدت در مورد توسعه بپر هب

ض با طرح جامع تلفيق نشده است. در عو يشهر ينيرزميز يفضااغلب شهرها، طرح توسعه 

ب، ر مبناي نياز موجود در بخشهاي ويژه، همچون تامين آب يشهر ينيرزميز يفضاتوسعه 

ا رتباط بااً در ، جريان برق انجام مي پذيرد. بنابراين امكانپذيري هر توسعه جديد صرف ارتباطات

 .(Bobylev,2008)شودمورد بررسي قرار گرفته  بايد متقابل آن بر زير ساخت موجودتاثير 

الكيت مدر ارتباط با مباحث قانوني  UUIدر شهر توکيو، محدوديت ويژه اي براي توسعه 

، زير دليل شخصي اراضي، از جمله فضاي زيرزميني واقع در زير اين اراضي وجود دارد. به همين

ومي مهم در زير اراضي تحت تملک دولت، از جمله جاده ها و زيرزميني عم يهاساخت

که  ي شود،مساخته مي شود.. بنابراين، وضعيتي بي مانند در توکيو مشاهده ساختمانهاي عمومي 

 لكيت اراضيقوانين ما اساساً بر اساس UUIريزي براي برنامه بدان ترتيب راه حل هاي طراحي و 

 ندي هستبر شرايط زمين شناختي، اقتصادي يا مالحظات مرتبط با پايدار مبتني ، نهباشد يم

(Bobylev,2009). 

ند طرح س 20تاکنون   1703بنا نهاده شدن آن در سال از زمانشهر روسي سنت پيترزبورگ 

 در طول دوره پس از جنگ جهاني دوم، سنت پيترزبورگ سه طرح جامع ،داشته است جامع

نظم به مبطور  1966انتشار يافتند. از سال  1948،1966،1987داشت، اين طرح ها در سالهاي 

ال سپرداخته شده است. طرح جامع سنت پيترزبورگ در  يشهر ينيرزميز يفضامباحث توسعه 

 2025دت و بلند م 2015کوتاه مدت تا  يشم اندازهاوچ است شهر رسيده يشوراتائيد  هب 2005

 .  (www.kgainfo.spb.ru)  شود يرا شامل م
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مع مي پردازد در بخش ضميمه طرح جا يشهر ينيرزميز يفضافصلي که به مباحث توسعه 

 راي طرحبايده توسعه يكپارچه فضاي زيرزميني ". اين ضميمه قرار گرفته استسنت پيترزبورگ 

ني يرزميزناميده مي شود و توسط مرکز استفاده يكپارچه از فضاي  "جامع شهر سنت پيترزبورگ

ردازد مي پ يشهر ينيرزميز يفضاايجاد شد. اين سند بطور گسترده به پروژه هاي احتمالي توسعه 

 يفضا آينده و هدف کاربردي و موقعيت آنها را شامل مي شود. همچنين پيشنهاداتي در مورد

 ينيمرزيز يفضاو حفظ اراضي براي اين پروژه ها وجود دارد. پروژه هاي توسعه  يشهر ينيرزميز

ي وبروي، مرتبط ساختن مراکز اصلي حمل و نقل همچون ايستگاههاي راه آهن در سواحل ريشهر

رهاي موقعيت ساختا رودخانه نيوا و بزرگراههاي اصلي را شامل مي شدند. همچنين در مورد

ارائه  هاداتزيرزميني در مرکز شهر پيشنهاداتي ارائه شده است. تمامي پيشن يعملكردعمومي چند

ا رعملي  در اين سند در حد يک ايده هستند و مطالعات يشهر ينيرزميز يفضاشده براي توسعه 

و  خته شدهذهني به مباحث مرتبط با پايداري پردا حدنمي شوند. بعالوه بطور مختصر در شامل 

احث بررسي شده اند، اگرچه مب يشهر ينيرزميز يفضازيست محيطي توسعه عمدتاً تاثيرات 

 ستده اشمرتبط نيستند در طرح جامع ارائه  يشهر ينيرزميز يفضا عملكردگسترده تري که به 

.(Vaouchsky,2003) 

پيش  اند، در کشورهاي اسكانديناوي که برنامه ريزي توسعه زيرزميني را به انجام رسانده

 ياستهايي و سبيني هاي الزم را در ارتباط با جمع آوري اطالعات عمومي در مورد شرايط زيرزمين

رانسه ند. فحفظ و نگهداري فضاي مورد نظر براي امكانات زيرزميني آتي را با انجام رسانده ا

ماني ا سازمدتهاست سنت تفكر در مورد کاربرد فضاي زيرزميني شهري را داراست و در اين راست

ي متاسيس کرده است که به بحث در مورد آينده توسعه زيرزميني شهري  1930را در دهه 

 (.Sterling,2005)پردازد

 

 موانع موجود بر سر راه يکپارچه سازي فضاي زيرزميني شهري با طرح جامع

. اشدب يمحاکم باشد،  يارزشمند م يکه منبع ياراض يکاربرنحوه  ، هاح جامع شهرطر در

 ر قراربايد مدنظ يشهر ينيرزميز يفضابديهي است در هر طرح جامع، طرح هايي براي کاربرد 

ي دي برابا توسعه روزميني در ارتباط است و اهميت زيا يشهر ينيرزميز يفضاگيرد. کاربرد 

ه مقرون ب از لحاظ مصرف انرژي ، سيستم هاي حمل ونقل عموميمانندپايدار دارد. شهري توسعه 

 . (Bobylev,2009) مي توانند در زير ساخت زيرزميني جاي بگيرند اند و صرفه



16 
 

ي ابا طرح جامع مشكالت ويژه  يشهر ينيرزميز يفضاو ليكن در مورد يكپارچه سازي 

در آن بعد  باشد که يم يشهر يبه طرح ها يبعد 2نگاه ل يشتر به دليبوجود دارند. اين مشكالت 

 يشهر يابه طرح ه يبعد 2ل نگاه يشود. البته دل يرا شامل نم ينيرزميسوم و به خصوص بعد ز

 وتخصص  قدان تجربه وف، يزمان يتهاياز جمله محدود يگريد يل وجود مشكالتيز به دليخود ن

در شهرها و  يبعد 3 يريم گياست تصمكپارچه است که موجب شده يت يريعدم وجود مد

 باشد. يبا مشكالت فراوان يشهر يگنجاندن آن در طرح ها

  

 يريجه گينت

 بر نيز ر، و در دهه هاي اخيمي باشدمهمي و غير قابل احيا  يمنبع يشهر ينيرزميز يفضا

 يدارياپبراي  يشهر ينيرزميز يفضابنظر مي رسد روش استفاده از ارزش آن افزوده شده است. 

 شهرها حائز اهميت باشد 

 يافض بيراهيابايد بطور کامل در طرح جامع شهر مدنظر قرار گيرد.  يشهر ينيرزميز يفضا

 ينيرزميز يفضابه طرح جامع مستلزم شناسايي خدمات فراهم شده توسط  يشهر ينيرزميز

ي شهري و ساير زيرساختها UUI، تحليل ارتباطات بين يشهر ينيرزميز يفضاو کاربران  يشهر

 ينيرزميز يفضاتقدم بخشي به خدمات  و ريزي سه بعدي برنامهاست. اين امر مي تواند از طريق 

  محقق شود. يشهر

 ه:کاين است  مي گردد بخصوص در مورد شهر تهران و که در اين رابطه يپيشنهاد مشخص

 يرزمينيزفضاي و آتي  يکنونکاربران طرح جامع بايد سه بعدي باشد عالوه بر اين بايد   

هاي ل فضا.. مواردي از استفاده فضاهاي زيرزميني مي تواند شامبايد تشخيص داده شوند شهري

ا، هارچه تفريحي)مانند اماکن ورزشي، يا حتي پارك ها(، فضاهاي تجاري و اداري )مانند باز

 .ا باشدههمچون پارکينگ ي هايکتابخانه ها و ...(، فضاهاي فرهنگي )مانند موزه ها( و فضا

ز نيوا ه يو کاهش آلودگ يانرژ ييدر صرفه جو ينيرزميز ير فضايتأثعالوه بر موارد فوق 

ز ارا  يهرشست يط زيتواند مح يم ينيرزميساز ز و تساخزيرا که  رديمورد مطالعه قرار گبايد 

هش ، کايو بهتر حمل و نقل عموم ترآشبكه کار هن، توسعير سطح زمبق کم کردن فشار يطر

بود ا بهتهين فعاليشتر در مراکز شهر و کاهش فاصله بيسبز ب يهوا، فراهم کردن فضا يآلودگ

 د.يبخش
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