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Providing a Conceptual Model of the Underground Space 
as an Urban Development Catalyst Using the Grounded 
Theory
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urban resilience; [Broere W; 2016] Urban underground space: solving the problems of today’s cities; 
[Cui J, et al; 2013] Underground pedestrian systems development in cities: Influencing factors and 
implications; [Carmody RJ; 1993] Underground space design; [Doucet B; 2007] Flagship regeneration: 
Panacea or urban problem; [Hunt D V L, et al; 2016] Liveable cities and urban underground space; 
[Kongsombat P; 2012] Study on urban catalyst for sustainable urban development, case study of IMS/
Solaria Plaza and Hotel II Palazzo; [Molyneaux N, et al; 2018] Two management strategies for improving 
passenger transfer experience in train stations; [Molaei A; 2013] Explain the relationship between 
underground transportation and sustainable urban development; [Molaei A; 2015] Urban subsurface 
spaces development: Studying the basics; [Molaei A; 2019] Urban underground space, new strategy in 
urban development; [Pourjafar A, et al; 2017] Explaining the new model of urban design qualities of 
underground urban spaces; [Penga J, et al; 2019] Factors in the development of urban underground 
space surrounding metro stations: A case study of Osaka, Japan; [Robert P, Sykes H; 2000] Urban 
Regeneration: A Handbook; [Tarafdar Z; 2014] Recognizing the role of urban development stimulus 
projects in urban reconstruction of historically valuable textures case study: Shiraz Region 2

Aims & Backgrounds Over time, cities are confronted with a number of natural and artificial problems 
such as lack of green and open spaces, high density and lack of recreational spaces, which in some 
cases can be reasonably efficient use of underground spaces. The Aim of current study was to present a 
conceptual model that include factors which construct underground spaces as a development catalyst.  
Methodology This qualitative research was carried out based on grounded theory in 2019. In order to 
analyze documentary studies, cross-sectional and content analysis were used and to gather the required 
data, in-depth and open ended interviews were conducted. Thirty-five experts and faculty members of 
university in urbanism field were selected as a sample based on snowball sampling technique. 
Findings After studying documents and interviewing experts and analyzing qualitative data, with respect 
to the number of citations (237 citations), 29 initial codes of the underground spaces constructor were 
extracted as urban development catalyst. These initial codes were categorized in five axial codes including 
perceptual, visual, morphological, service and functional codes and also three components including 
activity, physical and imaginations that construct underground spaces as an urban development catalyst.
Conclusion Component of subsurface activity and citizens’ perceptions of these spaces lead to services 
such as security and safety. The component of citizen perceptions and image leads to the identification 
of items such as fit, human scale, comfort, and so on in urban underground spaces. The interaction 
between activity and physical components comprises two important factors of land use and transport, 
and factors such as land use mixing and access hierarchy, leading to the enhancement of the performance 
of underground space as urban development catalyst.
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 چکیده

ای  زمان با مشکالت طبیعی و مصنوع عدیده گذر شهرها درها:  اهداف و زمینه
مواجه همچون کمبود فضاهای سبز و باز، تراکم باال و کمبود فضاهای تفریحی 

شوند که در برخی موارد استفاده منطقی و بهینه از فضاهای زیرسطحی  می
ه مدل مفهومی از یهدف از انجام پژوهش حاضر ارا. تواند راهگشا باشد می
 .بودعنوان محرک توسعه  ههای سازنده فضای زیرسطحی ب لفهوم

انجام  8931در سال بنیاد  نظریه دادهکیفی با رویکرد اين پژوهش : شناسی روش
شد. جهت تحلیل مطالعات اسنادی از روش فراترکیب و تحلیل محتوا و 

نفر  95. استفاده شدآوری اطالعات مطالعه اسنادی و مصاحبه عمیق و باز  جمع
با روش  یدانشگاه در رشته شهرساز  دیافراد متخصص و صاحبنظر و اساتاز 

انتخاب شدند.  قیوان نمونه تحقعن به یگلوله برف کیهدفمند و تکن یر یگ نمونه
 استفاده شد. Nvivoافزار  های کیفی و کدگذاری از نرم جهت تحلیل داده

ها  پس از مطالعه اسناد و مصاحبه با متخصصین و تحلیل کیفی داده ها: یافته
کد اولیه سازنده فضای زیرسطحی  73ارجاع(،  792) با توجه به تعداد ارجاعات

 کد 5 . اين کدهای اوليه درشهری استخراج گردیدعنوان محرک توسعه ه ب
لفه فعالیت، ؤم 9شناسی، خدماتی و عملکردی و  ادراکی، بصری، ریخت محوری

عنوان  ههای اصلی سازنده فضای زیرسطحی ب لفهوعنوان مه کالبد و تصورات ب
 بندی شدند. طبقهمحرک توسعه شهری 

ورات شهروندان از این لفه فعالیت در فضای زیرسطحی و تصو: مگیری نتیجه
و  لفه تصوروشود. م فضاها منجر به انتظار خدماتی همچون امنیت و ایمنی می

هایی نظیر تناسب، مقیاس انسانی،  ادراکات شهروند منجر به شناسایی آیتم
کنش فعالیت و  گردد. برهم در فضاهای زیرسطحی شهری می غیرهآسایش و 

حمل و نقل است و مواردی همچون کالبد شامل دو فاکتور مهم کاربری و 
عملکرد فضای  یها و سلسله مراتب دسترسی منجر به ارتقا اختالط کاربری
 عنوان محرک توسعه شهری است. هزیرسطحی ب
 فضای زیرسطحی، محرک توسعه، نظریه داده بنیاد: ها کلیدواژه
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  مقدمه
كه جمعیت کره زمین در حال افزایش است، كالنشهرها در  در حالی

جستجوی استانداردهای بهتری برای زندگی هستند. تمایل به 
ریزان     زندگی در شهرها منجر به توسعه روزافزون آنها شده و برنامه

را از محدوده وری  شهری را بر آن داشته تا سعی کنند حداكثر بهره
شهرها طلب کنند. در واقع باید خوراك، انرژی و منابع معدنی 
بیشتری برای حمایت از این رشد فزاینده فراهم شود. این قضیه 

های كشاورزی با  روند عمده است: تبدیل زمین 9متأثر از 
ساختارهای شهری؛ افزایش جمعیت شهرنشینی در جهان؛ و 

 Carmody et] محیط زیستگسترش نگران در مورد حفاظت از 

al, 1993].  
 مواجه ای گزینه با را ما ها محدودیت این از رهایی برای تالش
 نگاه در .است فضا سوم بعد از برداری بهره امکان آن و سازد می
 خود صورت این در که گردد می تصور باال به رو بعد، این اول،

 از ئلیمسا و بصری کریدورهای انسداد و آلودگی نظیر مشکالتی
 سوء آثار تعدیل راستای در داشت. خواهد دنبال به را دست این

 و زیرسطحی فضاهای قالب در سوم بعد از برداری بهره ایده مربوطه،
 بر غلبه راستای در تالش و گردید مطرح پایین روبه حرکت

 ارتقاء و برداری بهره امکان جهت آن کیفی و فنی مشکالت
 به نیز را بسیاری مزایای خود نوع در و گشته آغاز آن مطلوبیت
 ,Cui et al] است داشته عرضه کنندگان استفاده و ذینفعان

 8311 دهه از توسعه محرک های  پروژه دیگر طرفی از .[2013
 مختلف های مقیاس در توسعه تحریک برای راهکاری عنوان به

 افزایش باعث توسعه محرک های پروژه حقیقت در شدند. مطرح
 هستند ها محدوده این به شهر های سرمایه هدایت سبب و انگیزه
 اجتماعی، قبیل از گوناگونی عملکردهای دارای توانند می و

 در که است این اساسی لهیمس هستند. و اقتصادی فرهنگی،
 اقتصادی بعد به صرفا ایران در توسعه محرک های پروژه با ارتباط
 مدیریت های دستگاه در «افزا ارزش» واژه که جایی تا شود، می توجه
 در شود. می گرفته نظر در «توسعه محرک» واژه معادل شهری
 بر محرکه آثار آوردن وجود به زیرساختی، های پروژه هدف حالیکه
 زیرسطحی فضاهای است. کالبدی( و )اجتماعی اطراف محیط

 و شوند می ساخته زیرین فضاهای در که هستند ساختارهایی
 ها کاربری این یابند. اختصاص مختلفی های کاربری به توانند می

 سازی ذخیره الف( جمله: از مختلف موارد و ها حوزه از ای گستره
 واحدهای مانند صنایع بخش در ب( نفت؛ و آب موادغذایی، مانند

 مانند نقل و حمل بخش در ج( کارگاهی؛ تجهیزات و صنعتی
 مانند خدمات بخش در ج( پیاده؛ مسیرهای و ها راه ریلی، خطوط
 برای ح( نیرو، انتقال خطوط و گاز فاضالب، و آب های شبکه
 خ( خودروها پارکینگ مانند شخصی و خصوصی های استفاده
 های پناهگاه و ها بیمارستان مراکزخرید، مانند عمومی های کاربری
 . [Admiraal & Cornaro, 2019]گیرد  ربرمید را شهری

 زیر شهرسازی پدر توسط بعدا شهری های کاربری جداسازی ایده
 فضاهای از استفاده اصول او شد. پیگیری اتوجیان ادوارد سطحی
 سده 52 دهه اوایل در را شهری فضاهای از قسمتی عنوان به زیرین
 گودارد ،1336 سال در .[Hunt et al, 2016] نمود معرفی بیستم
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 فضاهای از استفاده غیرمستقیم و مستقیم مزایای استرلینگ و
 صاحبان کاربران، شامل مختلف، های گروه برای را زیرسطحی
 کردند. تشریح سیاسی و سازمانی های بدنه کارمندان و ها شرکت
 آنها در که کردند مطرح را فرعی و اصلی ساختارهای ایده آنها

 زیر و ونقل، حمل دسترسی، های شبکه شامل اصلی ساختارهای
 جمله از فرعی ساختارهای و گرفت می قرار زمین زیر در ساختارها
 Molyneaux et] بود شده پیشنهاد زمین روی در شهری خدمات

al, 2018]. ها است که از  شده، برای سده گفته که همانگونه
 مذهبی، های ساختمان نظامی، مقاصد برای زیرسطحی فضاهای
 کاربری بعدها، شود. می استفاده پناهگاه و فاضالب، و آب انتقال
 نقل و حمل حیطه در ویژه به نقل و حمل حوزه در فضاها این
  یافت. گسترش اروپا در 13 سده در ریلی
 شهری زیرین ترازهای در توان می را شهری فعالیت گونه هر امروزه،
 مواردی .شود می پیشنهاد زمینه این در که کارکردهایی نمود. تصور

 پیاده(، عابر حرکت ریلی، نقل و حمل )راه، نقل و حمل همچون
و اداری  تفریحی های ساختمان انرژی، انتقال های تونل پارکینگ،

های فرهنگی، مراکز تجاری،  های مربوط به ساختمان سرویس
 گیرد می های نظامی و دفاعی را در بر نواحی مسکونی و پایگاه

[Penga et al, 2019].    
ی مختلفـ عوامـل از گسـترده طور به زیرسطحی شهری فضای توسعه
 سـنگ، و خاک )کیفیت فنی و محیطی زیست های یویژگ همچون

 زیــرین ترازهــای هــای ویژگــی شناســایی؛ زیرســطحی( هــای آب
 هـای طـرح انتخـاب؛ اسـت( زیرین ترازهای نمایشگر که هایی )مدل

؛ زمـین کـاربری قوانین و آنها با مرتبط قانونی موضوعات؛ معماری
 و سـطح زیر در ساخت هزینه تفاوت زمین، بهای) اقتصادی عوامل
 کـارکردی و اقتصـادی هـای ویژگـی(؛ زمان های هزینه و سطح روی
 اجتماعی محیطی، زیست منافع افزایش برای نهایی تالش؛ و افراد
 و گـذاران سیاسـت .[Broere, 2016] پـذیرد مـی اثـر، اقتصادی و

 در نـوین راهکارهـای و راهبردهـا هیـارا درصـدد شـهری ریزان برنامه
 هـای عرصـه سـایر و شـهری مراکـز مشـکالت و ليمسـا بـا مواجهه
 78اند و دستورالعملی بـه عنـوان دسـتور کـار  بوده شهری نابسامان
   .(8اند )جدول  ارايه داده

 

 [Molaei, 2015] 78فضای زیرسطحی براساس دستور کار های  شاخص (8جدول 
 شاخص معیار

 اقتصادی

 تالش در جهت رشد اقتصادی
 های تشویقی بکارگیری سیاست

 های جدید  افزایش بازده اقتصادی با بکارگیری مصالح نو و روش

  های غیردولتی های بخش جذب سرمایه

 اجتماعی و فرهنگی

 ها  در محوریت قراردادن انسان در خصوص مسائل مرتبط با پایداری و توجه به نیازهای انسان
 افزایش کیفیت زندگی 

 توجه به نقش و موقعیت جوانان و اقشار آسیب پذیر مانند سالمندان، زنان، بیماران و توزیع عادالنه امکانات 

 عدم تفکیک و جدایی اجتماعی  و توجه بر فضاهای جمعی

  توجه به فرهنگ و هویت

 محیطی زیست

 حفاظت از محیط زیست و منابع آن 
 تدوین استانداردهای زیست محیطی 

 ها  تدوین ضوابط برای کاهش آلودگی

 های اثرگذار بر محیط زیست  اجتناب از فعالیت

 ها  ارزیابی آثار زیست محیطی پروژهو به حداقل رساندن مصرف منابع و زمین 

 های صوتی، هوا و..کاهش آلودگی 

 ایجاد و گسترش فضای سبز 

 شناسایی مخاطرات زیست محیطیو های نو و تجدیدپذیر  ارگیری انرژیبک

  ها و عوامل زیست محیطی مانند آلودگی آب، هوا و مواد زائد کنترل شاخص

 مدیریتی

 های جدید  ها و تکنولوژی بکارگیری روش

 های محلی  فزایش آگاهی عمومی و مشارکت و بکارگیری قدرتا

 گذاری  تغییر نگرش در مدیریت و سرمایه

 های اجرایی  ارزیابی مستمر در اقدامات انجام شده و پروژه

 شناسایی مناطق پایدار و مناطق در خطر و ایجاد پایگاه اطالعات ملی 

 های مختلف  های همکاری میان بخش ایجاد شبکه

 های جدید در استفاده بهینه از ابزارهای اقتصادی و بازارهای موجود  بکارگیری شیوه

 های ارزیابی  ایجاد سیستم

 های تکنیکی بکارگیری همکاری ملی و بین المللی در جهت بهبود روش

 کالبدی

 توزیع مناسب تسهیالت و امکانات 
 اختالط کاربری و استفاده چندمنظوره از فضا 

 تراکم تا حد ممکن جهت استفاده بهینه از فضاافزایش 

 های موجود شهری توسعه مجدد زمین
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 فعالیت، مولدهای همه اما است فعالیت مولد اساسا   محرک یک 
 استادیوم یک مثال عنوان به ؛نمایند نمی عمل ها محرک مانند
 برای را اطراف محیط آنکه بدون کند می تولید فعالیت زیادی تعداد
 ,Doucet] بود نخواهد محرک بنابراین نماید، ترغیب توسعه

 از هدف. گذارد می اثر جدید های مکان بر شهری کاتالیزور .[2007

 یک ایجاد و اقتصادی منافع به دستیابی ،جدید های پروژه
 بیشتر تأثیرگذاری چگونگی این بر عالوه است. مشترک انداز چشم
 ,Kongsombat] است اهمیت دارای شهری محرک های پروژه

 های بافت بر ها پروژه گونه این عملکرد 8 شکل در .[2012
 است. مشاهده قابل جدید های توسعه و پیرامونی

 

 
 [Kongsombat, 2012] توسعه مجددهای جدید، فرآیند شهرسازی و فرآیند  های محرک در توسعه چگونگی عملکرد پروژه (8شکل 
 

 های پروژه بررسی براساس شهری کاتالیزور یا توسعه محرک پروژه
 شرح به ویژگی 1 دارای اياالت متحده، شهری مراکز حیات تجدید
 های پروژه از ثیرپذیرات و ثیرگذارات عوامل مجموعهو  است زیر

 :[Robert et al, 2000] است دهآم 7 جدول در شهری محرک
 تغییر را پیرامونش عناصر شهری( محرک )پروژه جدید عنصر 

 دهد. می
 ارتقا یا کنند می تغییر مثبت ای گونه به موجود پیرامونی عناصر 

یابند. می

 
 زند. نمی آسیب پیرامونی( )بافت زمینه به کاتالیستی واکنش این 

 زمینه از جامع و مناسب درک نیازمند مثبت کاتالیستی واکنش 
 .است

 نیستند. یکسان کاتالیستی های واکنش همه 
 است استراتژیک روند یک دارای شهری کاتالیست طراحی. 
 اجزای جمع از بهتر کاتالیستی، واکنش یک نهایی محصول 

 است. آن دهنده تشکیل
 ماند. می باقی شناسایی قابل )کاتالیست( اولیه اقدام 

 
 های محرک توسعه شهری ثیرپذیر از پروژهاثیرگذار و تاعوامل ت (7جدول 

 راهبردها ها سیاست عوامل تاثیرگذار 

 اجتماعی و فرهنگی
با توجه به موضوع اصلی طراحی فضاهای اجتماع پذیر و مدتی که 

آورند، در این مبحث امکان برخوردهای چهره به چهره را بوجود می 
 هدف ایجاد قلمرو عمومی، زندگی جمعی، و اختالط فرهنگی است

طراحی فضا به عنوان کریدورهای حرکتی )چیدمان خطی محرک حرکت و 
 تعامل(

رعایت فاصله خصوصی در طراحی فضای اجتماعی )بحث خلوت و 
 ازدحام(.

 عدم طراحی فضاهای گمشده و ناامن
 و هویتی های فرهنگی توجه به ویژگی

 ادراکی
تر  یاد ماندنیه هایی نقش انگیز و خوانا بر ایجاد تصویری ب خلق مکان

در ذهن بیننده، در راستای جذب بیشتر استفاده کنندگان، ایجاد غنای 
 کنندگان حسی و افزایش خاطره انگیزی و تعلق مکان در استفاده

 تغییر مقیاس و یا عملکرد ویژه در طراحی
 خاطرات جمعی وابسته به مکان خاصسازی  زنده باز

 افزایش آزادی عمل به بازدیدکننده برای مشارکت هرچه بیشتر در مکان

 شناختی ریخت

که در  استاین عوامل به آرایش فضایی توده و فضا در کنار هم مربوط 
حقیقت یک عامل کلیدی در ادراک ساختار فضایی است که هسته 
تحول در آن قرار گرفته و هسته تحول در آن قرار گرفته هسته تحول 

گیرد سازگاری پیدا کرده  باید با توجه به الگوی بافتی که در آن قرار می
 محیط اطراف متمایز کند. آنو خود را 

 از زمینهتوجه به حریم و تعیین فضایی طرح 
 تاکید بر نفوذپذیری و دسترسی سایت

 بندی تنوع در دانه
 توجه به الگوی سنتی ایرانی

 اقتصادی

های نوآورانه در شهرها معموال در پی رشد اقتصادی و  بسیاری از طراحی
شدن  داند ولی در عصر جهانی در جریان نیروهای عرضه و تقاضا رخ می

های توسعه  .چنانکه در بافتخورد  ظاهرا جریان معکوسی به چشم می
شود. در  یافته شهری از طراحی شهری به عنوان ابزار استفاده می
تواند باعث  حقیقت اهمیت فاکتور اقتصادی در حدی است که می
 تحقق نیافتن پروژه و یا حتی شکست آن بعد از اجرا شود.

 ریزی و اجرا ههای طرح قبل از برنام برآورد هزینه
 و سود اقتصادی پروژه بررسی موفقیت بهره

 ارانذجذب سرمایه و افزایش اطمینان سرمایه گ
های  افزایش تعامل بین حوزه های فضایی و فعالیتی با هدف ایجاد محرک

 همجوار
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های نوین در توسعه شهری به طور عام و در  یکی از سیاست
کارگیری اقدامات و  بهتوسعه فضاهای زیرسطحی به طور خاص، 

های محرک توسعه با اهداف تسهیل و تسریع در فرآیند  پروژه
های شهری،  های مذکور است. در واقع محرک تحول پروژه
های نوین توسعه مجدد شهری هستند؛ شامل مناظر یا  استراتژی
هایی که هدایت توسعه شهری و افزایش تعداد  ساختمان
ا در پی خواهند داشت. محرک کنندگان در یک ناحیه ر  استفاده
عنوان یکی از رویکردهای جدید، نگاهی جامع به مسايل  توسعه به
ترین نیروی  فضاهای شهری دارد و به دنبال مهم  و مشکالت

های محیطی در جهت احیای  محرک، متناسب با شرایط و ویژگی
تنها باعث ارتقای شرایط کالبدی  آن است. محرک توسعه شهری، نه

ه تحوالت اقتصادی و اجتماعی را نیز در پی خواهد است، بلک
از آنجا که فضاهای زیرسطحی جهت رفع  .[Tarafdar, 2014]داشت 

اند، شناسایی  مشکالت شهرهای معاصر مورد توجه قرار گرفته
عنوان محرک توسعه شهری حايز اهميت  فضاها بهاین های  مولفه

نهایی  تنها یک محصول ،است. نکته مهم این که یک محرک
شود. هدف  های بعدی می نیست، بلکه سبب القا و هدایت توسعه

های فضای  پژوهش ارایه مدل مفهومی مؤلفه این از انجام
 عنوان محرک توسعه شهر است.  زیرسطحی به

 
 شناسی روش

بنیاد  رویکرد تحقیق حاضر از نوع کیفی است که با روش داده
(Grounded Theory)  روش است. شدهانجام  1531در سال 

 مصاحبه و تعاریف ها، دیدگاه اسنادی، مطالعه اطالعات آوری جمع
 افراد شامل پژوهش این آماری جامعه است. ساختارمند نیمه فردی

 تهران شهرسازی رشته در دانشگاه اساتید و صاحبنظر و متخصص
 نفر 95 تعداد که هستند کار( سابقه سال 85 از بیش )با مشهد و
 نمونه عنوان به برفی گلوله تکنیک و هدفمند گیری نمونه روش با

  شدند. انتخاب تحقیق
 که ساختارمند نیمه فردی مصاحبه روش از ها داده تولید منظور به
 کیفی های پژوهش مناسب بودن، عمیق و پذیری انعطاف نظر از

 دقیقه 62 تا 06 از میانگین طور به مصاحبه هر شد. استفاده است،
 شد آغاز کلی لئواس 9 طرح با ابتدا در ها مصاحبه کشید. می طول
 با آیا هستند؟ هایی ویژگی چه دارای زیرسطحی فضاهای که

 زیرسطحی فضای چگونه و دارید؟ آشنایی توسعه محرک های پروژه
 ادامه در و کند؟ عمل توسعه محرک پروژه عنوان به تواند می

 در آمده دست به نظری چارچوب و اسنادی مطالعات براساس
 محیطی زیست و اجتماعی کالبدی، سازنده های لفهؤم خصوص

 اطالعات در تکرار مصاحبه، 78 انجام از پس شد. مطرح واالتئس
 تکراری کامال ها داده بعد به 91 مصاحبه از گردید مشاهده دریافتی

 95 مصاحبه تا اطمینان برای اما بودند؛ رسیده نظری اشباع به و
 در و شد حاصل نظریه تولید برای ها داده کفایت و یافت ادامه
  یافت. خاتمه ها داده آوری جمعفرآيند  نتیجه
  فراوانی میزان بررسی و کدگذاری و کیفی های داده تحلیل جهت

 شد. استفاده NVivo افزار نرم از نامه پرسش از مستخرج کدهای
، لفهوم هر به مربوط باز کدهای و ها لفهومپس از استخراج 

 های طبقه بین رابطه برقراری هدفبا  ها محوری دادهکدگذاری 
در ادامه براساس  انجام و باز کدگذاری مرحله در تولیدشده

  .انجام شد پردازی نظریه اصلی مرحله، کدگذاری انتخابی )گزینشی(
 

 ها یافته
 کیفی تحلیل و متخصصین با مصاحبه ،اسناد مطالعه از پس
 اولیه کد 73 ارجاع(، 792) ارجاعات تعداد به توجه با ها داده

 استخراج شهری توسعه محرک عنوان هب زیرسطحی فضای سازنده
 عملکردی و خدماتی شناسی، ریخت بصری، ادراکی، کد 5 که دش
 تصورات و کالبد فعالیت، لفهوم 9 و محوری کدهای عنوان به
شناسایی شدند  زیرسطحی فضای سازنده اصلی های لفهوم عنوان هب

 .(9)جدول 
 

 کدهای اولیه استخراج شده با توجه به تعداد فراوانی ارجاعات (9جدول 
كدگذاری 
 محوری

تعداد  عناصر سازنده کدهای محوری )کدهای باز(
 ارجاعات

 ادراکی

 11 آسایش و راحتی
 1 حس مکان
 7 خوانایی
 1 رنگ تعلق
 7 هویت

 بصری

 12 تعادل
 12 تناسب

 3 مقیاس انسانی
 16 هماهنگی
 12 یکپارچگی

ریخت 
 شناسی

 توپوگرافی
 05 طبیعی

 آسایش اقلیمی
 ارتباط فضا با سایر فضاها

 15 مصنوع
 استخوانبندی فضا

 خدماتی

 5 امنیت 
 5 ایمنی

 6 تناسب زیر ساخت و خدمات شهری
امکان سنجی اقتصاد 

 کارآمد

عوامل  کارائی
 اقتصادی

55 

 بازده پروژه
محلی )رونق کسب تجارب 
 و کار(

 ظرفیت منابع
 قیمت زمین
 هزینه پروژه

 عملکردی

دسترسی و حمل  سلسله مراتب دسترسی
 و نقل

05 
 همه شمولی
 اختالط کاربری

 زمان فعالیت 01 کاربری و فعالیت
 نوع فعالیت
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 هر برای محوری کدهای بین روابط ترتیب به 4 و 9 ، 7 های شکل
  د.نده می نشان را کالبد فعالیت، تصورات، گزینشی کد
 

 
 تصورات"های مولفه  مایه ها و زیردرون مایه درون (7شکل 
 

 
 

 "فعالیت"های مولفه  مایه ها و زیردرون مایه درون (5شکل 

 

 های مولفه "کالبد" ها و زیردرون مایه درون مایه (1 شکل

  بحث
 زیرسطحی های مجموعه پیرامون گرفته صورت مطالعات استناد به
 تمامی که گرفت نتیجه چنین توان می توسعه محرک های طرح و
 و دارند کیدأ ت زیرسطحی ترازهای طراحی ضرورت بر ها پژوهش این

 رشد از تر مناسب را شهر زیرین ترازهای ظرفیت از مطلوب استفاده
 بیشتر همچنین دانند. می سطح در شهرها افقی گسترش و

 پیوند در پیاده استفاده جهت فضاها این آفرینش متوجه ها تالش
 است. شهری مترو های ایستگاه و ها کاربری سایر با

 عنوان با خود مقاله در [Molaei, 2013] موالئی مثال برای
 معتقد پایدار، شهری توسعه و زیرزمینی نقل و حمل رابطه تبیین
 سبز، فضاهای کمبود جبران با زیرزمینی نقل و حمل توسعه است
 پراکنده رشد از جلوگیری و محیطی زیست و ترافیکی مسائل حل

 مقاله در و گردد می پایدار شهری توسعه به منجر غیره و شهرها
 و قوت نقاط شناخت به صرفا نیز [Molaei, 2019] خود اخیر
 ارتقاء خصوص در راهبردهایی هیارا و زیرسطحی فضاهای ضعف
 علی توسط که دیگر تحقیق در همچنین .است پرداخته آن کیفیت
 گردید انجام [Pour jafar et al, 2017] همکارانش و پورجعفر

 فضاهای شهری طراحی های کیفیت نوین مدل هیارا دنبال به
 حاضر پژوهش انجام از هدف که آنجا از اند بوده زیرزمینی شهری
 محرک عنوان به زیرسطحی فضای های مؤلفه مفهومی مدل یهارا

 تولید پی در کیفی رویکرد با حاضر پژوهش لذا ،است توسعه
  است. زمینه این در محتوا
 کاتالیزور عنوان به زیرسطحی فضای ایجاد های مؤلفه اول: والئس

 چیست؟ توسعه( )محرک شهری

 ادراکی، بصری، های مؤلفه شامل زیرسطحی فضای ایجاد های مؤلفه
 و محوری کدهای عنوان به عملکردی و خدماتی شناسی، ریخت

 شده استخراج گزینشی کدهای عنوان به فعالیت و کالبد تصورات،
 های مایه درون زیر و ها مایه درون تعیین از پس نهایت در است.
 معیارهای و ها مؤلفه معلولی -علی روابط بررسی به شده ذکر

 زیرسطحی فضاهای های مؤلفه مفهومی مدل هیارا جهت آنها سازنده
  شد. پرداخته شهر، توسعه محرک عنوان هب
 در توسعه محرک چگونه زیرسطحی فضای های مؤلفه دوم: والئس

 شوند؟ می معاصر شهر فضای
 شهر فضای در فعالیت های مؤلفه نظر صاحبان آراء و دیدگاه طبق
 از خدمات انتظار ظهور به منجر محیط از شهروندان تصورات و

 در حیات ادامه به منجر مذکور خدمات .است شهروندان سوی
 و ها زیرساخت تناسب و ایمنی و امنیت که است شهر فضای
 عوامل ییکارا ادامه در دارند. قرار اول رتبه در شهری خدمات
 منابع، ظرفیت پروژه، بازده قبیل از فاکتورهایی شامل که اقتصادی
  است. شهروندان انتظار مورد خدمات موارد زمره در پروژه قیمت
 فضای از شهروند تصور عملکرد ارزیابی به مطالعات از دوم وجه در

 هایی آیتم شد. پرداخته بصری مؤلفه به محیط، کالبد و زیرسطحی
 به منجر یکپارچگی و هماهنگی انسانی، مقیاس تناسب، نظیر
 ادراکات معتقدند محققان گردد. می ناظر چشم در تعادل حفظ
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 در که است خود کالبدی محیط از شهروند تصور نتیجه شهروند
 و آسایش ظهور به منجر مثبت معنا انتقالفرآيند   انجام صورت
 ایرانی هویت حفظ و محیط خوانایی مکان، حس ایجاد و راحتی
 مؤلفه ارتباط در محیط شناسی ریخت مفهوم طرفی از شود. می

 و طبیعی مؤلفه دو از خود که است زیرسطحی فضای در کالبدی
 به اشاره طبیعی مؤلفه است. شده تشکیل شهری فضای در مصنوع

 اشاره مصنوع مؤلفه و اقلیمی آسایش قبیل از مواردی و توپوگرافی
  دارد. فضا بندی استخوان و فضاها سایر با فضا ارتباط به
 برهم از خود که است شده پرداخته فضا عملکرد مؤلفه به نهایت در

 شده گرفته نتیجه کالبد و محیط در فعالیت فاکتورهای کنش
 و نقل و حمل و کاربری مهم فاکتور دو شامل عملکرد مؤلفه است.

 سلسله و زیرسطحی فضای در ها کاربری اختالط .است دسترسی
 فضای عملکرد ارتقا به منجر آن شمولی همه و دسترسی مراتب

 در توسعه محرک و کننده تقویت خود که است زیرسطحی
 5 شکل است. معاصر شهر در زیرسطحی فضای احداث های پروژه
 محرک عنوان هب زیرسطحی فضای سازنده های مؤلفه مفهومی مدل
 تحقیق واالتئس دهنده پاسخ که است شهری( )کاتالیزور توسعه
 .است
 

 
 عنوان محرک توسعه شهری هسطحی بهای سازنده فضای زیر  مدل مفهومی مولفه (5شکل 
 

 گیری نتیجه
 های مؤلفه بنیاد، داده روش با و عمیق مصاحبه انجام از پس

 دست هب شهری توسعه محرک عنوان هب زیرسطحی فضای سازنده
 که دهند می نشان مفهومی، مدل قالب در ها مؤلفه این نهایتا و آمد
 از شهروندان تصورات و شهر زیرسطحی فضای در فعالیت مؤلفه
 و ایمنی و امنیت همچون خدماتی انتظار به منجر فضاها این

 و تصور مؤلفه شود. می اقتصادی ییکارا و ها زیرساخت تناسب
 مقیاس تناسب، نظیر هایی آیتم شناسایی به منجر شهروند ادراکات
 ایرانی هویت حفظ و خوانایی مکان، حس ایجاد و آسایش انسانی،

 کالبد و فعالیت کنش برهم گردد. می شهری زیرسطحی فضاهای در
 ارکان جزو که است نقل و حمل و کاربری مهم فاکتور دو شامل
 این چنانچه و است توسعه محرک پروژه یک یا و شهر یک اصلی
 مواردی شود احداث زیرسطحی صورت هب توسعه محرک پروژه

 
 همه و دسترسی مراتب سلسله و ها کاربری اختالط همچون
 محرک که است زیرسطحی فضای عملکرد ارتقا به منجر آن شمولی
 است. نیز شهر توسعه

 
 موردی از سوی نویسندگان گزارش نشده است.: تشکر و قدردانی

 موردی از سوی نویسندگان گزارش نشده است. :های اخالقی ییدیهأت
 موردی از سوی نویسندگان گزارش نشده است.: منافعتعارض 

پژوهشگر  ،مرجانه هوشمند )نویسنده اول( :سهم نویسندگان
 ،%(؛ زهراسادات سعیده زرآبادی )نویسنده دوم(51)بحث  اصلی/نگارنده

پژوهشگر  ،%(؛ حمید ماجدی )نویسنده سوم(75شناس ) روش
پژوهشگر  ،%(؛ سیدعلی نوری )نویسنده چهارم(71) آماری کمکی/تحلیلگر

 %(5) /نگارنده بحثکمکی
این مقاله برگرفته از رساله دکتری نویسنده اول مرجانه  :منابع مالی
های فضاهای  تبیین مدل مفهومی از شاخص»با عنوان  هوشمند

عملکردی خدماتی

ی عملکردی خدماتی

ی عملکردی خدماتی

ی
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های توسعه شهری )مورد  زیرسطحی به مثابه محرک توسعه در طرح
ه زرآبادی و به راهنمایی دکتر زهراسادات سعید« شهد(پژوهی: کالنشهر م
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