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  ﴾بعد سوم شهرزمين؛  زيِر﴿

  

  

  مقدمه

 چشمگيری بين فـضای قابـل اسـتفاده و          فاصلهدر مناطق شهری    

 اسـتفاده از  .  برای کارهای مختلـف وجـود دارد       ي مورد نياز  فضا

  در يك شهر متـراكم     هازيرساختايجاد   برای    زمين هاي زيرِ فضا

 تعيين کننـده    واملعاز   ،داليل زيست محيطی  . داردفوايد بسياری   

-زيرسـاخت به ويژه   هستند،   زيِر زمين در   هازيرساختايجاد  در  

در اکثر کـالن شـهرها ترافيـک بـه          .  حمل و نقل و پارکينگ     هاي

 حمـل و    هـاي  زيرساخت ايجاد وه  يک کابوس واقعی تبديل شد    

عـداد  ت. شـود از عوامل اصلي آن ارزيابي مـي      نقل در سطح زمين     

، هـوا را آلـوده   دهدميافزايش را  ترافيك   ،وزافزون وسايل نقليه  ر

  . كندمیدچار مشكل را  عابران پياده سازد ومی

  

" نوسازی شهری "با مشکل    بعضي شهرهاي جهان   از دهه شصت  

به مجبورند  مراکز شهرها   . اند مواجه شده  "توسعه شهری "به جای   

 يافتـه سـازمان ر  طوه   که ب  برخيزند بزرگيرقابت با مراکز تجاری     

بعـضی از   . انـد هـا در حومـه شـهر واقـع شـده           بزرگراه امتداددر  

برای دميـدن جـانی تـازه بـه مرکـز شهرشـان و              مسئوالن محلی   

ايجاد فضای   ،های بيش از حد زمين در سطح      جلوگيری از قيمت  

استفاده کامـل از بعـد      يعني   ؛اندرا انتخاب کرده   زيِر زمين تجاری  

  .   سوم شهر

  

   شهريزيرزمين

غيـر ممکـن     زيِر زمين  شهری بدون استفاده از      گيري تمدن شکل

 تجمـع  ،در شـهرها   زيِر زمين بكارگيري  از روزگاران قديم    . است

توسـعه  . نموده است های انسانی را تقويت     فعاليتتمركز  افراد و   

هـای اوليـه    های تمدن و سرداب  از توزيع آب   "زيرزمين شهری "

شهری پيـشرفته در تمـامی       ایهبشری گرفته تا خدمات و شبکه     

بـا   هـم اكنـون نيـز        .شهرهای امروزی، هميشه وجود داشته است     

در سراسر جهان، آينده    رنشيني  فرآيند شه تقويت  رشد جمعيت و    

اسـتفاده درسـت از فـضاي       طور روز افزونی وابسته به      ه   ب شهرها

روش، هدف و شکل     از طرف ديگر     . است شده  شهری زيرزمين

های شهری در نقاط مختلف جهان به تناسـب    استفاده از زيرزمين  

عوامـل سياسـی و      نيـز و    و جغرافيايی  جمعيتياقتصادی،   شرايط

، توسـعه   هـا همه اين تفـاوت    با وجود     اما متفاوت است  ،فرهنگی

  . تسداشته ا سريع در کالن شهرها  رونديزيرزمين شهری

  

ي هـاي آيا فعاليـت  که  ها وجود دارد     همواره براي دولت   سؤالاين  

 بـه محـيط شـهری و اقتـصادی          شـوند كه در زير زمين انجام مي     

 کـه   اطمينـان يابنـد   هـا بايـد     عالوه بر اين آن   . د يا نه  نزنضربه می 

های حال  های نسل  که نياز  بدطوری تحقق يا   زيِر زمين در  توسعه  

، قـوانين محلـی   تدوين و اعـالم رسـمي       .  نمايد و آينده را تأمين   

توسـعه   هـاي سـازی برنامـه   وانمندجهت ت ها و مصوبات    نامهآيين

معــامالت ملکــی همچنــين  .اســت از وظــايف دولــتزيــرزمين 

هماهنگ با توسعه شهري به روشـی سيـستماتيک         زمينی بايد   زير

تنها يـک   زيِر زميناز آنجاييکه ساخت و ساز در    .مديريت شوند 

مسئله مهندسی نيست، گام بسيار مهم در جهت استفاده مناسـب           

 همبستگی آن بـا مـسائل اقتـصادی و          ،شهریزيرزمين  از فضای   

. ای شـهر اسـت    زيست محيطـی هماننـد بافـت مـالی و بودجـه           

 هـای توسـعه زيـر زمينـی را بـر مبنـای            مسئوالن بايد اسـتراتژی   

مـسئوالن محلـی    .طراحـي نماينـد   عات تجاری و اجتمـاعي    اطال

زيـِر  منافع ناشي از بكارگيري فضاي       تا کنند   تالشهمچنين بايد   

 بر اين اساس  . مورد استفاده قرار دهند    روشی پايدارتر    ه را ب  زمين

کننــده، چــه مــصرفمــسئوالن محلــي بايــد بهــايي منــصفانه از 

اده از ايـن منبـع طبيعـی         اسـتف  جهـت  خصوصی و چـه عمـومی     

 "فروش فـضا بـه بهتـرين پيـشنهاد        "، اما نه از طريق      دندريافت كن 

  ."اجاره فضا برای بهترين استفاده"بلکه با 
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  ۲۱١ دستوركارشهری در ن زميزير

يـابي بـه    در جهـت دسـت     زيِر زمين  بر استفاده از     ۲۱دستوركار  

 مـوارد زيـر از مهمتـرين اصـولي       .توسعه پايدار تأكيد كرده است    

  :باشند كه در اين دستوركار به آن اشاره شده استمي

و تجديدنشدني  يک منبع    زيِر زمين : جهانی/ اصل بنيادی  •

روشـی  فاده از آن بايـد بـه         اسـت  كـه  اسـت  جهانی   يميراث

طبـق مطالعـات انجـام      . منصفانه و معقول صورت پـذيرد     

ائل شهری همچون جنبـه     مجموعه ای از مس    شده بر روي  

ـ     زيِر زمين استفاده از فضاي     های اقتصادی،  ه  در شـهرها ب

در براي حل بعضي مـشكالت شـهر        عنوان راه حلی بهينه     

 . شده استنظر گرفته 
  

ــی • ــضای : داراي ــيف ــِر زم  ارزشــی  دارايهاشــهردر  نزي

 و بايد تحت شرايط معينـی مـورد اسـتفاده       استاقتصادی  

به ويژه  تمامی عامالن شهری،    ) فروش، واگذاری يا اجاره   (

 .از طريق مشاركت بخش دولتي و خصوصي قرار گيرد
  

 بايـد هماننـد   ،  هاشهردر   زيِر زمين فضای  : الحاق به شهر   •

مورد توجه قـرار    فضای سطح زمين در طراحی کلی شهر        

های معامالت ملکی خصوصی يا دولتی بايـد        پروژه. گيرد

چند کـاربردی باشـند و اسـتفاده از فـضاهای عمـومی و              

گونه تبعـيض   تسهيالت را برای همه شهروندان بدون هيچ      

زيـِر   همچنين بايـد ميـان فـضاي         .اجتماعی ممکن سازند  

 .و سطح زمين در شهرها ارتباط مناسبي برقرار باشد زمين
  

ــی • ــاری داخل ــضا و معم ــضاهای ســاخته شــده  :ف در ف

 دارنداختصاص   شهروندان   استفاده که به    يزيرزمين شهر 

هماننـد  ) فنـی و زيبـايی شناسـی      ( بايد از کيفيت معماری   

 .برخوردار باشند هوای تميز و نور طبيعی
  

در زيـِر   فضاهای ساخته شـده     : امنيت و قابليت دسترسی    •

سترسی برای همه از جمله      بايد امن و قابل د     ها شهر زمين

 . معلوالن باشند

 هاشـهر در   يسازندگان بناهـای زيرزمينـ    : ميراث باستانی  •

 و بـا توافـق مـسئوالن        نيازمورد  فني  بايد به کمک وسائل     

محلی در حفظ، نگهـداری يـا جابجـايی ميـراث باسـتانی       

 .دقت نمايند
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مسئوالن محلی برای تعيـين     : آوري و ثبت اطالعات   جمع •

های تخصـصی کـه بـه       ها، فنون و مهارت   روشو پيشبرد   

زيـِر   از بهتـر    استفادهدهندگان اجازه   ها و توسعه  شهرداری

دهد بايد تمامی اطالعات مربوط به       را می  هاشهردر   زمين

 بـراي  .آوری نماينـد  را جمع  زيِر زمين  يهای فضا ويژگی

بايـد  " دفتر مميـزی و ثبـت اراضـی زيـر زمينـی           "تأسيس  

دربردارنــده  و نقــشه هــايی کــه زمــين شــهریاطالعــات 

  .گرددآوري  جمعباشد زمين های فضاهای زيِرويژگی

  

هاي آموزشي در زمينه مديريت  ها و كارگاه كنفرانس

  ۲۰۰۷ژانويه شهري در 

  

 بيست ونقل؛هشتاد و ششمين نشست ساليانه حمل ‐۱

 برگزار واشنگتن در وپنجم ژانويهو يكم تا بيست

انه توسط مؤسسه هاي سالياين نشست .شود مي

TRBبيش ، ۲۰۰۶ در نشست سال .گردد برگزار مي٢

همچنين .  بخش ارائه گرديد۵۰۰ مقاله در ۲۶۰۰از 

   . كارگاه آموزشي برگزار شد۷۱

  :اطالعات بيشتر

http://www.trb.org  

المللي منابع انرژي پايدار يكپارچه در بينكنفرانس  ‐٢

دبي ام ژانويه در وهشتم تا سيبيست ؛مناطق خشك

   .شودبرگزار مي

  : اطالعات بيشتر

http://www.ead.ae/en/?T=1&ID=187 
  

 ؛مشي انرژي قابل تجديد اروپاييخطكنفرانس  ‐٣

برگزار ويكم ژانويه در بروكسل ونهم تا سيبيست

اين كنفرانس با همكاري شوراي انرژي قابل . شود مي

  .يد اتحاديه اروپا برگزار خواهد شدتجد

  :اطالعات بيشتر

http://www.erec-renewables.org/ 
events/2007PolicyConference/default.h
tm  
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يـازدهم تـا     ؛كنفرانس معماري و شهرسازي جديـد      ‐٤

هدف از  . شودهاردهم ژانويه در دهلي نو برگزار مي      چ

اين كنفرانس استفاده از شهرسازي نوين براي توسـعه         

ايـن كـشور    مناطق شهري قديمي هند با رعايت سنن        

   . استباستاني

 :اطالعات بيشتر
http://www.intbau.org/indiantraditions.
htm  

  

علوم و فنون توسعه در مورد المللي گفتگوي بين ‐٥

 ژانويه در تايلندوپنجم  تا بيستسوموبيست ؛پايدار

  .شود برگزار مي
  :اطالعات بيشتر

http://www.sustdialogue.org/index.htm  
 

ريزي شهري و المللي برنامههفتمين كنفرانس بين ‐٦

انكوك برگزار سوم تا پنجم ژانويه در ب زيست؛محيط

-موضوع مورد بحث در اين كنفرانس ويژگي. شودمي

 .هاي شهرهاي جهاني است
  :اطالعات بيشتر

http://www.arch.ku.ac.th/index.htm  
  

  

 چهارم تا هفتم المللي پايداري؛سومين كنفرانس بين ‐٧

موضوعاتي از قبيل . شودژانويه در هند برگزار مي

پايداري اقتصادي، پايداري اجتماعي، پايداري 

فرهنگي و پايداري محيطي در اين كنفرانس مطرح 

 .خواهد شد
  :اطالعات بيشتر

http://s07.cgpublisher.com/welcome.
html  

  

همكاري شهر به كارگاه آموزشي مسائل حقوقي  ‐٨

. شود هشتم تا دهم ژانويه در اسپانيا برگزار ميشهر؛

-هاي بينهدف از كارگاه ارائه چارچوبي براي فعاليت

  .هاي محلي استالمللي دولت

  :اطالعات بيشتر

http://hq.unhabitat.org/programmes/bes
tpractices/seville_centre.asp  

  

  هدهاي شوراي اسالمي شهر مشمركز پژوهش

)۶/۸/۱۳۸۵(  

  

 


