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  چکیده
توسعه پایدار شهری با رویکرد استفاده از فضاهای زیرزمینی شهری یکی از رهیافت های نوین در زمینه شهرسازی      
مشکالت شهر ها از این رویکرد ضمن استفاده از قابلیت های مثبت فضاهای زیر سطحی تالش می کند تا مسایل و .است

هدف از پژوهش حاضر بررسی عوامل موثر در توسعه .قبیل کمبود فضا،مسایل حمل و نقل و زیست محیطی را حل نماید

اید استفاده از این فضاها در شهر تبریز با استفاده از روش وفضاهای زیرزمینی ،مطالعه فضاهای زیرسطحی،جنبه ها و ف
نمونه های موردی شامل پنج نمونه از توسعه هایی می باشد که در آن .ه می باشدتوصیفی و بررسی نتایج حاصل-تحلیلی

در این مطالعه سعی شده است .رو و زیر سطح زمین هماهنگ و منسجم  طراحی شده و مورد بهره برداری قرار گرفته اند
راه حل . انتخاب گردندکه نمونه های منتخب از تمامی سطح شهر تبریز و در تمامی مناطق شهرداری ها ی این شهر 

هایی مانند ساخت و ساز به صورت زیرزمینی می تواند به عنوان راه حل دومی در برابر توسعه رو زمینی متداول 
مورد توجه قرار گیرند تا مصرف انرژی کاهش پیدا کندو همچنین هنگام طراحی فضاهای زیرزمینی توجه به (الترناتیو)

سزایی در طراحی مناسب فضاهای زیرزمینی ونیز تشویق افراد به استفاده از این فضاها  نکات مورد بحث می تواند تاثیر به
 .داشته باشد

 فضا های زیرزمینی،معیارهای توسعه، شهر فشرده،توسعه پایدار: کلیدی های واژه

 

  مقدمه -1
ت، کار و همچنین برای تحقق این رویا فضای مناسبی برای سکون. زندگی راحت و ایمن رویای دائمی انسان است 

اما فضای مناسب برای تحقق این نیاز ها در . عملکردهای گوناگون همچون تامین و ذخیره انرژی و حمل و نقل ضروری است

بسیاری از مناطق جهان با مشکالتی مانند کمبود فضا در مراکز متراکم شهری ازدحام و شلوغی بیش از حد ،آلودگی صوتی،آب 

رشد گسترده تمدن بشری در مقیاس جهانی اثر چشمگیری بر نحوه زندگی بشر داشته .رو به رو است و هوا و اقلیم ناسازگار 

کشورها در جست و جوی استاندارد های بهتری برای زندگی . در حالی که جمعیت کره زمین در حال افزایش است. است 

 .این رشد فزاینده فراهم شود در واقع باید خوراک ، انرژی ومنابع معدنی بیشتری برای حمایت از. هستند 

 :این قضیه متآثر از سه روند عمده زیر است 

 تبدیل زمین های کشاورزی به ساختارهای شهری. 1

 گسترش نگرانی در مورد حفاظت از محیط زیست. 2

 افزایش جمعیت شهر نشینی جهان. 3

 [1] .کند بهبود این سه روند کمک میاستفاده از فضاهای زیر سطحی فرصت هایی را ارایه می دهد که با اصطالح به 
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 بیان مساله -2

باالی پنجاه در صد از جمعیت آن در شهر ها زندگی می کنند و پیش بــینی .جهان یک محیط شهری رو به رشد است 

کنند و خود را با تغییرات  در نتیجــه شهر های موجود رشد می. تا هفتاد درصد رشد کند 2202می شود این رقم تاسال 

به منظور برآورد سازی این تقاضا ها و حفـظ .معیتی و تغییر در میزان تقاضای تجهیزات و تاسیسات زیر بنایی وفق می دهند ج

و بهبود  کیفیت محیط شـــهری مهندسان ،برنامه ریزان شهری،و تصمیم گیران باید همزمان کنار یکدیگر جمع شوند و این 

مورد توجه  نیز همواره باید سیدن به یک راه حل بهینه باید گزینه توسعه  زیر زمینینکته را مد نظر داشته باشند که برای ر

و این ظرفیت را دارند تابهترین سرویس را برای یک زندگی سطح باال فراهم  شهر ها مراکز رشد اقتصادی هستند. قرار گیرد

تراکم شهری  و برای به روز رسانی زیر ساخت های توسعه زیر سطحی به عنوان یک گزینه پایدار برای باز سازی مراکز م. آورند

 .عـمومی باید از لحاظ اقتصادی قابل تداوم بوده و از نظر رسمی امکان پذیر باشد

کمبود فضای باز ،تراکم .فضای زیر زمینی در طول دهه های اخیردر کالن شهر ها اهـمیت فراوانی پیدا کرده است

می شود تا فضاهای زیر زمینی که منبعی با ارزش می باشند در کمک به فضا های باال،کمبود فضاهای سبز و تفریحی موجب 

زمانی که تاریخ از سبک صنعتی به روش پست صنعت حرکت کند کیفیـــت شهری شدن . رو زمینی قابلیت طرح پیدا کنند

ای شهری سرمایه گذاری همزمان با حفظ و نگهداری از زیر ساخت ه.نقـش مهمی را در توسعه و طرز حکومت ایفا می کند

شهر هـــای بزرگی که با . روی کیفیت زندگی شهری به یک مفهوم ضروری در میان حاکمان شهری تبدیل شده است

مشـــکل مهاجرت جمعیت به آن ها روبه رو هستند باید فضای زندگی و ســرویس های مرتبط بیشتری را فراهم کنند که این 

شهرها باید ظرفیت  [2]. ری و سایر منابع بیش از پیش ارزشمند شده و کمیاب شوندامر باعث می شود تا زمین های شه

تحمل و ظرفیت  اسکان چنین جمعیتی را داشته باشند در حالی که با زیر ساخت های امروزی وجمعیت فعلی بسیاری از شهر 

ن تفاسیر جمعیت رو به رشد و تراکم باالی با ای.ها در حال حاضر نیز به راحتــی قادر به تامین رضایت شهروندان خود نیستند

این امر حاکی از آن است که شهر . توده های ساختمانی عاملی برای توسعه ی فضای زیر زمینی شهری محسوب می گردد

اگر چه ساخت و ساز زیر زمینی  [3]. هایی با تراکم  جمعیتی باال نمی توانند از توسعه فضای زیر زمینی شهری اجتناب کنند

استفاده از فضاهای زیر . شود ی بشر پدیده ی جدیدی به شمـار نمی رود اما همواره از آن به عنوان تفکری نوین یاد میبرا

در شهر .زمینی با غار هایی که به عـنوان سکونت گاه و برای ذخیره سازی غذا توسط انسان اولیه به کار می رفت آغاز شده است

الینفک فضاهای شهری آن  طراری و جابه جایی های مخفیانه جزءضنی برای انتقال اهای زیر زمی های قرون وسطایی گذرگاه

 [4] .زمان بود

 

 توسعه پایدار -3

این . توسعه پایدار شهری با رویکرد استفاده از فضاهای زیرسطحی یکی ازرهیافت های نوین درزمینه شهرسازی است

ی تالش می کندتامسائل ومشکالت شهرها ازقبیل کمبودفضا رویکرد ضمن استفاده از قابلیت های مثبت فضاهای زیرسطح

 .مسائل حمل ونقل وزیست محیطی راحل نمایند

واژه توسعه پایدار . یکی ازمهم ترین رویکرد های پیش روی معماری وشهرگرایی معاصر رویکرد پایداری وتوسعه پایدار است

درکنفرانس جهانی توسعه  1٧٧2بحث های توسعه پایداردرسالنقطه اوج . بسیار به کاررفته است 1٧٩3پس از بحران نفتی سال

دراین اجالس . پایدار موصوف به اجالس زمین در شهر ریودوژانیروی برزیل بوده است که بعدها به اجالس ریو مشهورشد

 [5]. شدندقطعنامه های راهبردی برای توسعه پایدارکشورهای جهان صادر شدوکشورهای جهان ملزم به پیروی ازاین قطعنامه 
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 شهر فشرده 3-1

پیش بینی شده است که باورودهزاره سوم تقریبانیمی از جمعیت جهان درنواحی شهری ساکن خواهندبود، یعنی جاهایی  

الگوهای موجودتوسعه شهری و فعالیت های انسانی . که بیشترین منابع را مصرف وبیشترین ضایعات وآلودگی راتولید می کنند

نظم زیست محیطی شده است وبقایای نسل بشروپایداری زندگی روی کره زمین راباتهدیدات جدی روبه منجربه برهم خوردن 

 :دونظریه اصلی ومتضادکه برای پایداری شهرهادراواخرقرن بیستم ارایه شده است وقالب بحث اندعبارت انداز. روساخته است

 (وبخشی ازمفهوم شهر فشرده نظریه توسعه فرم شهری فشرده)متراکم کردن وفشرده سازی شهری(الف

 (نظریه توسعه گسترده فرم شهری که به توسعه کم تراکم منجر می شود)پراکنش وگسترش شهری(ب

به طورمشخص برخی بحث کرده .تاکیدداشته اند"حومه گستری"روی تاثیرات  اخیرا اکثرتوجهات تئوریهای توسعه شهری

درمقابل تعدادی ازنویسندگان بحث کرده اند که .[6]فرهامی شوداند که تمرکززدایی مسکن ومشاغل درکل باعث کاهش س

. توسعه شهری کم تراکم که راستابا تمرکززدایی است، می تواندباعث افزایش مصرف سوخت وسفرهای مبتی براتومبیل شود

شود، از ایده  برخی محققین براساس این که تراکم باالمصرف انرژی رااکاهش داده ودرنتیجه باعث کاهش میزان آلودگی می

در حالی که طرفداران نظریه شهر .دفاع کرده وآن رابه عنوان راه حل جایگزین برای توسعه شهری معرفی کرده اند,شهرفشرده

به عنوان شهرهایی که  ....فشرده عمدتا از شهرهای اروپایی بوده وازنمونه شهرهایی چون رم، بارسلونا، پاریس،آمستردام، لندن و

و روحیه فعالیت شهری وتعامالت اجتماعی وجذب توریست را داشته ودرعین حال کمترین مصرف سوخت  بیشترین سرزندگی

های فسیلی برای مصرف وسائط نقلیه موتوری وحمل ونقل رادرمقابل شهرهای آمریکا، کانادا، استرالیا،دارند دفاع می کنندکه 

اگرچه ایده شهر فشرده بعضا موردسوال .وجه قرار گیردشهر فشرده می تواند به عنوان تصوری ازشهرهای اروپایی مورد ت

درمقابل نظریه دوم تحت . قرارگرفته است ولی درنهایت توجهات وحمایت های قابل مالحظه ای رابه خودجلب کرده است

عه فرم نمونه مثال هادرنظریه توس. عنوان تمرکززدایی مطرح وعمدتاتوسط تئوریسین های استرالیایی وآمریکایی دفاع می شود

مدل دوم توسعه شهری اگرچه . شهری گسترده وکم تراکم عمدتا ازکشورهای آمریکا،استرالیایی،آمریکایی دفاع می شود

ناظربرپرمصرف ترین شهرها ازنظرسوخت های فسیلی واثرات مخرب آالینده ها وگازهای گلخانه ای حاصل از این سوخت ها 

اثرات آالینده هاوتخریب (درقابل محدودیت وسعت کشورهای اروپایی)است لکن به واسطه وسعت سرزمینی این کشور ها

 [7] .محیطی دراین شهرهاکمتر به صورت متمرکز قابل مشاهده است

 

 تعریف شهر فشرده  3-1-1

برتون آن را شهری تعریف کرده که تراکم آن باال و . برای تعریف دقیق از شهر فشرده تالشهای زیادی صورت گرفته است 

شهر .[8] ها ترکیبی است و سیستم حمل و نقل عمومی خوبی دارد و پیاده روی و دوچرخه سواری راتشویق می کندکاربری 

فشرده طبق تعریف الکین باید فرم و مقیاسی داشته باشد که برای پیاده روی ، دوچرخه سواری و حمل و نقل عمومی همراه با 

شهرهای فشرده از طریق متراکم کردن شهرهای موجود   .[9]سب باشدتراکمی که باعث تشویق تعامالت اجتماعی می شود منا

        [10] .و تشویق مردم برای زندگی در شهرها و ساختمانهای فشرده تر قابل دست یابی است 
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 توسعه پایدارو شهر فشرده 3-1-2

. تامین نیازهای نسل آتی محیا شود توسعه پایدارتوسعه ای می باشد که درآن نیازهای نسل کنونی بدون به خطرانداختن

این تعریف درخصوص توسعه پایدار به طورتفضیلی در عبارت ذیل آمده است، جایی که رابطه بین نیازهای انسانی وظرفیت 

تامین نیازهای حال، نیازهای اقتصادی، اجتماعی ،نیازهای فرهنگی وبهداشتی،نیازهای سیاسی ":اکوسیستم بسیار مشهود است

خطرانداختن نسل آتی درخصوص تامین نیازهای خود، به حداقل رساندن استفاده و یا اتالف منابع تجدید بدون به 

 [11] .ناشدنی،استفاده پایدار ازمنابع تجدید شدنی

 

 نوسازی شهری وبهبود کیفیت زندگی شهری  3-2

 در شهرهای.باشد می نیاز بیشتری متراکم های حل راه به واقتصادی فرهنگی،اجتماعی مرکز یک عنوان ازشهربه محافظت منظور به
 ترافیک،مراکز مانند)ها عملکرد برخی یابی مکان.باشند می آینده در شهری فضاهای از تری آمد کار نیازمنداستفاده رشد حال

 در اجتماعی ایه فعالیت و تفریح برای بیشتری فضاهای خلق موجب زمین سطح زیر در(تئاتر و ها ها،موزه پذیرایی،سینما خرید،تسهیالت

 1]2[ .شود می جدید مسکونی مناطق ی توسعه برای هایی فرصت خلق موجب همچنین و شده زمین سطح روی مسکونی مراکز مجاورت

در این صورت خط عمودی شهر ممکن است به وسیله ادغام فضاهای زیر زمینی با شبکه شهری روی سطح زمین به طور 

به اختصار منافع شهرهای فشرده که از فضاهای زیرزمینی استفاده می کنند به شرح زیر . کارآمدتری مورد استفاده قرار گیرد

  :است

استفاده کارآمدتری از فضا،تحرک ترافیکی بهتر،فضاهای سبز بیشتر،کاهش گره های ترافیکی،کیفیت بهتر هوای شهر،کاهش  

طح زمین،کیفیت محیط شهری به طور چشم گیری این بدان معنا می باشد که با ساخت و ساز در زیر س.میزان آلودگی صوتی

مزیت ساخت وساز در زیر سطح زمین این نکته می باشد که به وسیله ساخت وساز در زیر سطح زمین،فضای .بهبود می یابد

ارزشمندی بدون لزوم توسعه مرزهای افقی شهر به وجودمی آید،که همیشه مسئله اساسی در توسعه شهربه صورت افقی می 

 .باشد

به سبب مهاجرت های .مراکزشهری متراکم ترین مناطق شهری هستندکه ازنظراجتماعی وفرهنگی منحصر به فرد می باشند 

وسیع به سوی شهرورشد شتابان آن، می توانیم بگوئیم که دوچیزمهم اتفاق افتاده است که کیفیت زندگی شهری تحت تأثیر 

 .قرار داده است

مهاجرت های وسیع به شهرها مراکزاصلی شهرنتوانستند روند رشدوتوسعه رابه وسیله  رکود در توسعه مراکزشهری،درطول -1

مراکزاصلی شهری هنگامی که اشتیاق برای توسعه درحومه های .پیشنهادعملکردهاوارزش هابرای تقاضای روزافزون طی کنند

نتیجه مراکزشهری جذابیت کمتری  فقدان وجود فعالیت ها هسته شهرراضعیف کرده در.شهری افزایش پیداکرددچاررکودشدند

 .را برای ساکنان خواهد داشت

نمونه هایی ازسراسرجهان وجود دارندکه نشان .زیر ساخت های اساسی به یک مانع برای رشدپیوسته شهر تبدیل شده اند -2

ن آمریکا پروژه ای دهنده امکان حل این مشکالت ازطریق به کارگیری فضای زیر زمینی می باشند،به عنوان مثال درشهربوستو

 .وجود دارد که درآن یک بزرگراه طبقاتی شش طبقه به وسیله یک آزاد راه هشت الینه ی زیرزمینی جایگزین خواهدشد

این آزادراه موجب سرعت بخشی ترافیک به داخل شهروازطریق شهر خواهد شد،که این پیوندی بین حمل ونقل در مقیاس 

 .ده هکتار فضای آزاد درمرکز شهر بوستون می باشد و هوائی تمیزتروسیع به وجود می آورد که نتیجه آن 
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 فضاهای زیرزمینی -4
فضاهای زیرسطحی به فضاهای شهری همگانی اطالق می شود که در ترازهای پایین زمین طراحی و ساخته می 

سرزندگی،ایمنی وامنیت،کارایی چنین فضاهایی باید دارای کیفیت های فضاهای شهری یعنی هویت و خوانایی،پایداری و.شوند

 [13].پیوستگی ویکپارچگی وتناسبات بصری باشد,وتنوع،پیاده مداری وسهولت دسترسی
 

 طبقه بندی فضاهای زیرزمینی 4-1
 

 :،فضاهای زیرزمینی رابرمبنای اصول زیر طبقه بندی می کند 1٧٧3استرلینگ در سال

 (مسکونی،غیر مسکونی،زیرساختی ونظامی) عملکردی.1

 (نوع فضا،میزان گشودگی ها،ارتباط باسطح عمق،ابعاد ومقیاس پروژه )هندسی.2

 (طبیعی،معدنی،به کاربری مجددپس ازاتمام کاربری قبلی)مبدا .3

 (جغرافیا،اقلیم،کاربری زمین،شرایط زمین،ارتباطات ساختمان)خصوصیات سایت.4

  [4]مناطق پروژه،طراحی وساخت)ویژگی های پروژه.0

 

 فضای زیر زمینی رادر پنج دسته طبقه بندی می کند  گیدئون گوالنی

 

   ( Earth-sheltered)محافظت شده توسط زمین.1

این نوع فضا به نوعی مسکن در ایاالت متحده اطالق که روی سطح زمین بوده وباالیه ای به ضخامت نیم مترخاک حفاظت 

الف 1شکل .)ش به خصوص در اقلیم های ناسازگار استاین روش پاسخی به مصرف باالی انرژی برای سرمایش وگرمای.می شود

 (و ب

 (Semi belowground)سازه هایی که به صورت نیمه در زیرزمین قرار دارند.2

این نوع مسکن .نوعی مسکن زیر زمینی است که قسمتی ازآن در زیرزمین وقسمتی ازآن روی سطح زمین قرارگرفته است

این فرم .اهای چین،ژاپن،جنوب تونس وکلبه های زمستانی اسکیموها وسایرمناطق استمعمولی ترین نمونه به کاررفته در روست

 (پ،ت،ث 1شکل .)هنوز هم در روستاهای آفریقایی استفاده می شود

 (House)خانه.3

این نوع خانه ها با الگوی حیاط مرکزی،دارای عمق کمی بین سقف خانه تاسطح زمین در حدود نیم متر بوده ودرزمان 

 (ج 1شکل )ته توسط رومی هادر شهرهای مستعمره ای در شمال تونس استفاده می شده استهای گذش

 (below ground)سازه های زیرزمینی.4

مترازسقف تاسطح 3در حدود )این نوع فضا،معمول ترین فرم فضای زیرزمینی استفاده شده در سراسر تاریخ بوده است       

دراین روشن نیازی به استفاده از مصالح .خلق می شده است cut and useوش وبه این دلیل فضای زیرزمینی به ر(زمین 

 (   ج،ح ،خ1شکل. )ساختمانی نیست

 (Geo space)فضاهای جغرافیایی.0

عنوانی برای فضاهای زیرزمینی معاصر است که توسط ژاپنی ها برای فضاهای به کار می رود که کامالً درعمق زمین       

 (د،ذ 1شکل. )اها دارای کاربردهای متنوع مانند تجاری وحمل ونقل هستنداین فض.قرارگرفته اند

عالوه بر این موارد زیرزمین به عنوان منبع فضا برای ساختمان هاو زیر ساخت های شهری،مصالح حفاری شده، آب وانرژی       

     [1]  (1شکل.)های زیرزمینی نیز می تواند محسوب شود
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   [1]های زیرزمینی توسط گیدئون گوالنیطبقه بندی فضا :1شکل 

 طبقه بندی از روی عملکرد 4-1-1

 
نشان  زیربه همراه زیرگروه های کاربری در جدول ,عملکرد های عمده ای که قابل جایگزینی در فضای زیرزمینی هستند

ر آن ساکن می شوندمتفاوت چون نحوه ی دستیابی به فرایند طراحی در مورد کاربری هایی که عمدتا افراد د.داده شده اند

طراحی برای کاربری های انسانی در صورتی موفقیت آمیز خواهد بود که فاکتورهای .این کاربری ها از بقیه جدا شده اند.است

برای کاربری های تولیدی این فاکتور ها در مقایسه با فاکتورهای .مورد قبول عموم مردم در طراحی در نظر گرفته شود

ولی ممکن است همچنان در کارایی وبهبود شرایط زیستی ورفاه پرسنل فعال در این تسهیالت ,متری دارندعملکردی اهمیت ک

  [4].تاثیر گذار باشند
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 [4] طبقه بندی فضاهای زیرزمینی از روی عملکرد:  1جدول 

 عملکردهای اصلی

 زیرگروه های کاربری ها

 کاربری های انسانی

 (مرتبط با حضور انسان)
 های تولیدی کاربری

 مسکونی
 تک خانواری

 چندخانواری
 

 غیرمسکونی

 مذهبی

 فراغتی تفریحی

 اداری

 تجاری

 صنعتی

 پارکینگ

 انبارداری

 کشاورزی

 حمل  ونقل مسافران زیرساختی

 حمل ونقل اجناس

 سود رسانی عمومی

 انرژی

 مصرف

 معدن

 تاسیسات نظامی دفاعی نظامی

 

 مفاهیم سازه های زیرزمینی   4-2

 
در رویکرد اول یک ساختمان می توانددر سطح .یکردهای متنوع وسیعی در درون مفهوم یازه های زیرزمینی وجود داردرو

ساخته شود و بعد می تواند توسط زیرزمین به طور کامل ویاجزیی مورد محافظت قرار گرفتی و (روی سطح زمین)عادی زمین

در (در زیر سطح زمین.)ر محدوده ای که کامال حفاری شده ساخته شوددر رویکرد دیگری ساختمان می تواند د.یا پوشیده شود

آن چنان که در جدول زیر .میان این دو مدل مدل های دیگر زیادی قرار دارند که می توان آن ها رامورد بحث وبررسی قرارداد

  .ین سازه هارا ارایه می دهدکلی از انواع ا این جدول شامل تمامی انواع طراحی ممکن نمی باشد ولی دیدی.آورده شده است

 

 [4] های زیرزمینیانواع سازه: 2شکل 

با استفاده از این دسته بندی می توان ارزیابی خوبی درمورد تاثیر این فضاها در کاهش مصرف انرژی همزمان با حفظ کیفیت 

ی امکان پذیر است که به طور به عنوان مثال کاهش مصرف انرژی بیشتر درساختمان های.محیط داخلی این فضاهاانجام داد

کامل در زیر سطح زمین قرار داشته باشند اما قرار گیری سازه ها به طور کامل درزیر سطح زمین حفظ کیفیت محیطی آن ها 



International Conference on Civil Engineering 

  Architecture and urban infrastructure 

29-30 July 2015, Tabriz , Iran 

 8 

( کاهش مصرف انرژی و حفظ کیفیت محیط زیست)رابطه بین مفهوم سازه های زیرزمینی واین دوفاکتور.را مشکل تر می کند

 [4] .این سازه ها وآب وهوایی که ساختمان ها در آن قراردارند بستگی دارد شدیدا به کارکرد

 

 مزایای ساخت ساز به صورت زیرزمینی  -0

 
مزایای ارایه شده توسط سازه های زیرزمینی به کیفیت ویژگی های فضاهای زیرزمینی و این حقیقت که این فضاها تا 

پتانسیل توسعه فضاهای زیرزمینی در مناطق شهری به طور کاملی . دارد حدودی از فضاهای روزمینی ایزوله شده اند بستگه

عناصر مربوط به طراحی و . مورد کنکاش و بررسی ، و همچنین در پروژه های زیرزمینی مورد استفاده قرار نگرفته است 

ی فضاهای زیرزمینی چارچوب بلند مدت توسعه ی فضاهای زیرزمینی هر دو از معیارهای تأثیرگذاری در پتانسیل توسعه 

برای به حداکثر رساندن پتانسیل ( پیمانکاران ) بهبود مالحظات مربوط به طراحی شهری باید توسط توسعه دهندگان . هستند 

 [14]فضاهای زیرزمینی ساخته شده توسط آنان مورد استفاده قرار گیرند 

 

 مزایای فضاهای زیرزمینی با در نظر گیری مصرف انرژی 0-1

 
کلی هر قدر درصد نفوذ ساختمان به زیرسطح زمین بیشتر وفضای زیر زمینی وسیع تر باشد ساختمان در مبحث به طور 

اگرچه برای بسیاری از عملکردها دسترسی مستقیم به .ذخیره سازی گرمایی و کاهش مصرف انرژی منفعت بیشتری خواهد برد

 .یزیولوژیکی وامنیتی الزم استف,سطح زمین و وجود نور گیر بنا بر دالیل متنوع روانشناختی
 

 (هدایت گرمایی)کاهش رسانایی  0-1-1

 
در واقع زمین در مقایسه با عایق های .باور اشتباهی که در مورد زمین وجود دارد این است که زمین عایق بی نقصی است

اما .محسوب نمی گرددساخته شده توسط انسان که در ساخت و ساز های معمول از آن ها استفاده می شودعایق بی نقصی 

این حقیقت که گرما باید .حتی این چنین عایقی می توانداگر به اندازه ی کافی حجیم باشدنقش خود را به خوبی ایفا نماید

برای خروج از سازه های زیر زمینی که در زیرسطح زمین و یا عمق آن قرار دارند مسافت های طوالنی را طی کند زمین را به 

 .همیشگی برای پوشش یک ساختمان زیرزمینی تبدیل می کندیک پتوی مناسب و 

 

 ظرفیت ذخیره سازی گرمایی 0-1-2

 
ظرفیت ذخیره سازی گرمایی یک ساختمان زیرزمینی بنا بر حجم باالی گرمای ساختمان وزمین پیرامونی یک ویژگی 

ومقدار مصالح ساختمانی در ترکیب با  تراکم,شامل عملکرد (ترمال مس)توده گرمایی یک ساختمان.مهم دیگر به شمار می رود

هرساختمان با ظرفیت گرمایی زیاد گرما را ازهوا ویا تابش خورشید جذب می .توانایی آن ها درذخیره سازی گرمایی می باشد

 در یک سازه زیرزمینی که دارای توده وظرفیت گرمایی باالیی است این روند می.کندوآن را دوباره در طی در فضاآزاد می کند

در مقابل ساختمان های مسکونی .تواند به اندازه کافی کند باشد تا ساختمان بتواند بدون هیچ منبع اضافی گرمایی اداره شود

تمام گرمای اضافی زمانی که در منبع گرمایی وقفه .سنتی می توانند مقدار خیلی کمی گرمای اضافی راذخیره سازی کنند

 .ایجاد شود از بین می رود
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 داری دماییپای 0-1-3

 

به سبب دمای نسبتا پایدار خاک ساختمان های زیرزمینی در فصل تابستان به جای جذب گرما از هوای اطراف به زمین 

 [15] .سرد گرما از دست می دهند و فصل زمستان خاک نسبتا گرم دمای به نسبت بهتری را به دمای زیر صفر ارایه می دهد

 

 آینده توسعه زیرسطحی  -6

 
اتحادیه جهانی تونل سازی دستورالعمل هایی ,به بسیاری ازنگرانی های موجوددرباره توسعه بهینه فضای زیرزمینیدرپاسخ 

خطوط راهنمای روشنی جهت برنامه ریزی توسعه زیرسطحی فراهم ,دستورالعمل این.برای توسعه زیر سطحی ارایه نموده است

 :می کند

هرگاه سطح زمین برای .منبعی برای توسعه آتی است,دنی تجدیدپذیرفضای زیرسطحی همانند سطح زمین ویا منابع مع

فضای زیرسطحی هرگز به شرایط اولیه خودبازنمی گردد و وجود این بازشدگی ,استفاده از فضای زیرآن شکافته می شود

این .قراردهددرسطح زمین می تواند تمام استفاده های آینده ازفضای روسطحی وزیرسطحی واقع درمجاورت آن راتحت تاثیر

عوامل نیازمند برنامه ریزی پاسخ گو برای به حداکثررساندن کارایی وبهره وری دراستفاده از فضای زیرزمینی است تااطمینان 

برنامه .حاصل شودکه به این منبع آسیب نرسیده است وصرفا جهت استفاده های کوتاه مدت وکم اهمیت مصرف نگردد

آگاهی نسبت به توسعه فضای زیرزمینی ودانش مربوطه راافزایش دهندتابرنامه ریزی مجریان وسرمایه گذاران باید,ریزان

 .زیرسطحی به صورت یکپارچه وبه عنوان بخشی از فرآیند عادی برنامه ریزی کاربردی زمین انجام پذیرد

ندی جهت ارزیابی سیاست ملی، منطقه ای و محلی باید به گونه ای آماده شوند که حاوی ضوابط راهنما معیارهاو دسته ب

استفاده ازفضای زیر زمینی به صورت مطلوب باتوجه به شرایط زمین شناختی،تعیین الویت های کاربری وحرکت به سمت رفع 

سیاست های مربوط به ذخیره سازی زمین جهت استفاده های مهم آتی بایدباتوجه به .مشکالت بالقوه استفاده ازفضاباشند

 .زه های مناسب برای توسعه آتی اعمال گردندشرایط زمین شناختی منطقه وحو

توصیه می شود هرمنطقه ویا شهر،پایگاهی اطالعاتی به صورت دایمی جهت نگهداری سوابق مربوط به استفاده از فضای 

یک نهاد واحد بایدمدیریت وهماهنگی این پایگاه را به عهده گیرد تاسازگاری وکامل .زیرسطحی به صورت تفضیلی ایجاد نماید

ودن اطالعات درآن رعایت گردد وهمچنین این پایگاه بایدعالوه برآرشیو و نقشه های مربوط به آن ها، بخشی مختص نگهداری ب

این سوابق باید شامل فعالیت هایی ازقبیل استخراج آب های زیرزمینی واطالعات . اطالعات مطابق ساخت پروژه ها داشته باشد

 .وربالقوه براستفاده از فضای زیرزمینی تاثیر می گذارند، باشدمربوط به فنداسیون های عمیق که به ط

 [4] .این تاسیسات و بنا ها ممکن است روزمینی باشند ولزوما در طبقه بندی تاسیسات زیرزمینی قرار نگیرند

 

 نقش ارزیابی در برنامه ریزی شهری-٩

 
وان یکی از ابزراهای موثر مطرح بوده و برای امر فرآیند ارزیابی در برنامه ریزی ها و بخصوص برنامه ریزی شهری به عن

ش می شود محاسن و معایب ارزیابی روندی تحصیلی است که در آن کوش. طراحی و تصمیم گیری ، راهنمایی عملی می باشد 

طرح های شهری مشخص شده و در اختیار مجریان و برنامه ریزان قرار داده شود ، تا با بهره گیری از آن ها و استفاده از 

 ارزیابی از آنجا .تجربیات گذشته و پیشرفت های نوین علمی ، شیوه ای مناسب برای مصرف زمین های شهری تدوین نمایند 

ضرورت می یابد که در برنامه ریزی شهری برای دسترسی به شیوه های معقول ، منطقی و متناسب با زمان و مکان ، باید روش 

 . ها و اقدامات به کار گرفته شده از نظر میزان کارآیی سنجیده شوند 
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  ها روش -8

 

در این . روش و رهیافت شیوه پیش رفتن به سوی هدف است به طور کلی. روش به معنای طرز حرکت و طرز رفتن است

توسعه فضاهای های میدانی و بررسی عوامل و معیارهای مورد نیاز جهت  مربوطه و نیز برداشتپرسشنامه ها پژوهش با بررسی 

 .شده است هاموجود بر اساس اصول توسعه پایدار و مسائل محیطی اقدام به جمع آوری اطالعات و تنظیم داده زیرزمینی

 

 روش و متدولوژی تحقیق 8-1

  

سوالتی در باب .این پرسشنامه دارای برای این پژوهش ابتدا اقدام به تهیه پرسشنامه مبتنی بر طیف لیکرت شده است

پس از اتمام عملیات مربرط به تکمیل پرسشنامه اقدام به اندازه گیری میزان همبستگی و .توسعه فضاهای زیرزمینی است

 .شده استخطی معیارها و استخراج و تحلیل نتایج آن رگرسیون 

 

 پرسشنامه 8-1-1

 
پرسشنامه ی تهیه شده برای این پژوهش شامل سواالتی در باب عوامل موثر در توسعه ی فضاهای زیرزمینی در چهار 

 ربری زمین و هزینه هایکه این چهار طیف عبارتند از روانشناسی و فیزیولوژیکی ، انرژی ، مکان و کا. طیف مختلف می باشد 

عوامل روانشناختی و فیزیولوژیکی شامل عواملی می شود که در ترغیب مردم به استفاده از فضاهای . بهره برداری و نگهداری 

عوامل مربوط به انرژی . زیرزمینی و تشویق متخصصان به طراحی هرچه کارآمدتر این فضاها نقش مهمی را ایفا می کنند 

عوامل مربوط به مکان و کاربری زمین شامل مکان یابی و مسائل .به مصرف انرژی در این فضاها می شود  شامل مباحث مربوط

 .مرتبط با آن می شود و در آخر هزینه های بهره برداری و نگهداری مربوط به آن حوزه می پردازد 

 

 فرآیند کار تحقیق  8-1-2

 
ینی افراد شاغل در این فضاها و کارشناسان شهرسازی و عمران می گروه نمونه شامل سه زیرگروه مراجعان به فضای زیرزم

پس از تهیه پرسشنامه و انتخاب پاسخ گویان توضیحاتی مقدماتی در خصوص موضوع تحقیق و پرسشنامه و هدف از . شود 

شنامه های ناقص پس از اتمام کار پرسشنامه ها جمع آوری و بعد از حذف پرس. اجرای آزمون و نحوه ی پاسخ گویی بیان شد 

 .نمره گذاری صورت گرفت و برای تجزیه و تحلیل نهایی آماده گردید 

 

 ضریب همبستگی 8-1-3
اگر مقادیر دو متغیر شبیه به هم تغییر کند یعنی .ضریب همبستگی در مورد توزیع های دو یا چند متغیر به کار می رود

ای که بتوان رابطه آن ها را به صورت یک معادله بیان کرد گوییم با کم و زیاد شدن یکی دیگری هم کم و زیاد شود به گونه 

برای سنجش همبستگی ضرایب مختلف به کار می رود که مهم ترین آن ها ضریب .بین این دو متغیر همبستگی وجود دارد

 .ضریب همبستگی اسپرمن وضریب همبستگی کندال است,همبستگی ساده پیرسون
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 ی کندال تائوضریب همبستگی رتبه ا 8-1-3-1

ضریب همبستگی شاخصی است ریاضی که جهت و مقدار رابطه ی .همبستگی درجه ارتباط بین متغیر ها را نشان می دهد

 [16] .تجزیه و تحلیل همبستگی به اندازه گیری قوت رابطه ها بین متغیر ها مربوط می شود.بین دو متغیر را توصیف می کند

نیست که کدامیک از متغیر  بوده و برای پژوهشگر مهم  ژه زمانی مهم است که متغیرها قرینه استفاده از ضریب کندال تائو به وی

دهد که یا چه  این آماره نشان می. های مورد مطالعه به عنوان متغیر مستقل و کدامیک به عنوان متغیر وابسته به حساب آیند

،  + 1تا  -  1ضریب کندال تائو همواره بین . دیگر همراه است میزان افزایش یا کاهش در یک متغیر با افزایش یا کاهش در متغیر

، مقدار (دو رتبه درست همانند هم باشند)اگر بین دو رتبه یا دو مجموعه رتبه توافق کامل وجود داشته باشد . در نوسان است

و رتبه در جهت عکس همدیگر د) خواهد بود اگر بین دو رتبه یا دو مجموعه رتبه عدم توافق کامل وجود داشته باشد+ 1ضریب 

در سایر . خواهد بود -1مقدار فریب ( قرار گیرند، یعنی پایین ترین رتبه با باالترین و باالترین با پایین ترین رتبه متناظر شود

 رد اما، اگر رتبه ها به طور کامل مستقل از هم باشند و افزایش یا کاهش . خواهد بود+ 1تا  -1چیدمان ها مقدار ضریب بین 

 کندال همبستگی ضریب. بود خواهد صفر با برابر متوسط طور به ضریب مقدار نباشد، مرتبط دیگری کاهش یا و افزایش با یکی

 .محاسبه می شود تائو از فرمول زیر

       

 ( روش کلی انجام پژوهش)نتیجه گیری  8-2

 
رسی ضرورت، پیشینه، مبانی و اصول بنیادی پژوهش در این طرح ابتدا با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و اسنادی به بر

مدل های رگرسیون خطی در ایران و دنیا پرداخته شده و در ادامه با توجه به اهداف و سؤاالت پژوهش و با استفاده از

 .وهمبستگی اقدام به تحلیل و نتیجه گیری داده ها خواهیم کرد

 

 توسعه زیر زمینی در ارتباط با کالن شهر تبریز -٧
 

و این علت است که دلیل وجودی آن پدیده را بیان می کند ,هرپدیده ای چه در شهر و چه در طبیعیت دارای علتی است

با توجه به توسعه روز افزون شهر تبریز و نیاز به زمین بیشتر برای توسعه این شهر و نیز با توجه به مباحث موجود در باب .

فضاهای زیرزمینی شهری است که می تواند در راستای توسعه شهری و فراهم سازی توسعه پایدار و فشرده شهری این توجه به 

در سیمای  توسعه زیرزمینی شهرعالوه بر محاسن و معایبی که .زمین های آزاد برای توسعه شهر نقش به سزایی را ایفا کند 

در موارد زیر مورد  تواند می مینی شهر، توسعه زیرزشهر ها به وجود می آورد در مسائل اجتماعی نیز تاثیراتی خواهد داشت

 :استفاده قرار گیرد

در شهر های در حال رشدنیازمند .به منظور محافظت از مرکز شهر به عنوان یک مرکز فرهنگی اجتماعی و اقتصادی 

االخص در استفاده کارآمد تری از فضاهای شهری در آینده می باشند و یا به عبارت دیگر کاربری زمین به صورت چند الیه ب

تسهیالت ,مراکز خرید,مانند ترافیک)مکان یابی برخی عملکرد ها.مراکز شهری جایی که تقاضا برای زمین زیاد می باشد

در زیر سطح زمین می تواند موجب خلق فضاهای بیشتری برای تفریح و فعالیت های (حوزه ها و تاتر ها,سینماها,پذیرایی

طح زمین شده و همچنین موجب خلق فرصت هایی برای توسعه مناطق مسکونی اجتماعی در مجاورت مراکز مسکونی روی س

در این صورت خط عمودی شهر ممکن است به وسیله ادغام فضاهای زیرزمینی و با شبکه شهری روی سطح .جدید می شود

این نکته می توان اشاره در مورد فضاهای زیرزمینی شهر تبریز نیز به  [17] .زمین به صورت کارآمدتری مورد استفاده قرارگیرد

به عنوان مثال از پارکینگ های زیرزمینی تا مترو و , کرد که مبحث فضاهای زیرزمینی شامل طیف گسترده ای از فضاها 

 .مجتمع های تجاری که در آن ها طبقات زیرهمکف اعم از تجاری و پارکینگ می شود
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 نمونه های مورد مطالعه   1-٧ 
تبریز می باشد توسعه زیر زمینی در این شهر به صورت پراکنده و بدون هیچ برنامه ریزی در  محدوده ی مورد مطالعه شهر

این خصوص صورت گرفته است که اکثر این فضاها به صورت پارکینگ های زیرزمینی و نیز برخی مجتمع های تجاری و 

ز شهر که دارای توسعه های زیرزمینی در خصوص نمونه های موردی مورد مطالعه نیز باید گفت مناطقی ا.خدماتی می باشد

 .می باشند که مورد اقبال عمومی قرار گرفته اند و نیز اکنون مورد بهره برداری قرار گرفته اند انتخاب شده اند

 

 مرکز خرید و پارکینگ زیر زمینی فلکه بزرگ ولیعصر 1-1-٧

 بزرگ فلکه طبقه سازه ای و زیر  3  که درگردد  ه یکی از پروزه های مشارکتی شهرداری تبریز قلمداد میژاین پرو

 ٩8یک طبقه مرکز خرید به تعداد ,این مجتمع شامل .می باشدمتر مربع  12022 طرح بنای زیر که شده است احداث سابق

 .می باشد و دو طبقه پارکینگ طبقاتی مغازه

 

 الله پارک تبریز  1-2-٧

شهرداری تبریز واقع  0متر مربع در منطقه  ٧1002و زیربنای متر مربع  26022پروژه الله پارک در زمینی به مساحت 

ستاره بین المللی ساخته شده است و از حیث ابعاد و همچنین  0این پروژه در قالب مرکز تجاری،تفریحی و هتل . شده است

جمله طرح های  کاربری های پیش بینی شده در آن و به دلیل موقعیت جغرافیایی و همچنین دسترسی به شبکه بزرگراهی، از

 .شود می محسوب تبریز شهر تفریحی –برگ و ممتاز تجاری 

 

 میدان ابریشم 1-3-٧

مکان ها که پیوندشان   طراحی شهری این پروژه با چنین فرضی شروع شده است که شهر مجموعه ای است از 

میدان .ی بین آنها برجسته می شودمکان ها به تنهایی اهمیت خاص می یابند و زمان این زمانی. سازد می  را شهر  مجموعه

قسمتی  خیابان کهنه که از کنار مسجد کبود می گذرد. شهید بهشتی یکی از مکان های واجد نیرو و قدرت نهفته خاصی است

بنابراین نیرویی که جاده ابریشم داشته و . کند می ثابت را این هم مطالعات. است تبریز شهر از ابریشم جاده عبوری  از مسیر

راه ابریشم، در سر راه خود به . د، و حاصل پیوند ارتباطات فرامرزی بین مردم از دورترین نقاط روی زمین بوده و هستدار

 .شد می پخش شهر های کوچه در و داد وادامه می گرفت می آنها از گذشت، می آن  فضاهای گوناگون می رسد و از کنار

این میدان و خصوصیات فراوان این میدان سبب شده تا این  ترو از زیر پارکینگ بزرگ زیرزمینی، واحدهای تجاری، عبور م

 .های شهرسازی قلمداد شود ترین پروژه پروژه یکی از مهم

 

 

 پروژه مجتمع تجاری و خدماتی برج بلور تبریز1-4-٧

 
ز مرکز مهم طبقه از شاخص ترین و مرتفع ترین ساختمان های شهر تبریز بوده و در یکی ا 20این پروژه مشتمل بر 

این مجتمع به لحاظ موقعیت استقرارش در یکی از پررونق ترین مرکز شهر به عنوان یک نشانه شهری . شهری واقع است 

 .جایگاه ویژه ای در اذهان عمومی شهروندان برای خود باز کرده و از اقبال عمومی قابل توجهی برخوردار است
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 ار تبریزپاساژ و پارکینگ زیرزمینی محدوده باز 1-0-٧
 

محدوده ی بازار تبریز پاساژ زیرزمینی که خیابان تربیت را از طریق زیر خیابان به بازار امیر وصل کرده و در واقع کارکرد 

این پروژه یکی از اولین پروژه های توسعه زیرزمینی در مناطق .یک پاساژ و هم یک عابر گذر زیرزمینی را به خوبی ایفا می کند

 .ز شهر تبریز می باشدمتراکمی همچون مرک
 

 تحلیل پرسشنامه-12
 

پس از طرح سواالت مربوطه  و پر کردن پرسشنامه ها اینک نوبت به بررسی جواب ها با استفاده از روش های آماری مانند 

 .می رسد که نتایج حاصله به قرار زیر می باشد spssهمبستگی و رگرسیون درنرم افزار 

 

 همبستگی معیارها  12-1

مکان وکاربری زمین و هزینه های دوره بهره -انرژی-ماتریس همبستگی متغیر های دالیل روانشناختی وفیزیولوژیکی : 2ماره شجدول 
 برداری و نگهداری

 

 انرژی فیزیولوژیکی,روانشناختی 
مکان وکاربری 

 زمین

هزینه های بهره برداری 

 ونگهداری

 مدل کندال

 فیزیولوژیکی,روانشناختی

 **222. **180. **235. 1.000 ضریب همبستگی

Sig. (2-tailed) . .000 .001 .000 

N 150 150 150 150 

 انرژی

 *146. **174. 1.000 **235. ضریب همبستگی

Sig. (2-tailed) .000 . .002 .011 

N 150 150 150 150 

 مکان وکاربری زمین

 **242. 1.000 **174. **180. ضریب همبستگی

Sig. (2-tailed) .001 .002 . .000 

N 150 150 150 150 

هزینه های بهره برداری 

 ونگهداری

 1.000 **242. *146. **222. ضریب همبستگی

Sig. (2-tailed) .000 .011 .000 . 

N 150 150 150 150 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

 جدول ماتریس همبستگی نشان دهنده اطالعات زیر است

وشدت این همبستگی ( (p<0.1    مستقیم ومعناداروجود دارد,فیزیولوژیکی و انرژی همبستگی مثبت,بین دالیل روانشناختی

 .در حد متوسط به پایین می باشد 2,24

وشدت ( (p<0.1 .مستقیم ومعنا دار وجود دارد,یزیولوژیکی و مکان وکاربری زمین همبستگی مثبتف,بین دالیل روانشناختی

 .در حد متوسط به پایین می باشد 2,18این همبستگی 

وشدت ( (p<0.1 .مستقیم ومعنا دار وجود دارد,فیزیولوژیکی و مکان وکاربری زمین همبستگی مثبت,بین دالیل روانشناختی

 .در حد متوسط به پایین می باشد 2,22این همبستگی 

در  0.174وشدت این همبستگی (p<0.1 ) .مستقیم ومعنا دار وجود دارد,بین دالیل انرژی  و کاربری زمین همبستگی مثبت

 .حد متوسط به پایین می باشد



International Conference on Civil Engineering 

  Architecture and urban infrastructure 

29-30 July 2015, Tabriz , Iran 

 14 

وشدت این ) (p<0.05 .مستقیم ومعنا دار وجود دارد,بین دالیل انرژی  و هزینه های بهره برداری ونگهداری همبستگی مثبت

 .در حد متوسط به پایین می باشد 0.146همبستگی 

و (  (p<0.1. مستقیم ومعنا دار وجود دارد,بین دالیل کاربری زمین و هزینه های بهره برداری ونگهداری همبستگی مثبت  

 .در حد متوسط به پایین می باشد 2,242شدت این همبستگی 

 

 معیار انرژیتحلیل  12-2

وشدت این (p<0.1)  .مستقیم ومعنا دار وجود دارد,بین دالیل انرژی  و مجموع معیارها همبستگی مثبت

 .در حد متوسط می باشد2,022همبستگی

 

 رگرسیون مربوط به مجموع میانگین هندسی معیار ها و انرژی 12-2-1

 

 سیون مربوط به مجموع میانگین هندسی معیار ها و و انرژیجداول مربوط به رگر
 

 خالصه مدل : 4شمارهجدول 

 R Square Adjusted R Square رگرسیون مدل

Std. Error of the 

Estimate 

1 .666a .444 .440 1.33790080 

a. Predictors: (Constant), انرژی 

 

 

 

همان طور .نمایان است( همبستگی پیرسون بین دو متغیر) R مقدار در جدول باال.مدل رگرسیون خطی را نشان می دهد

نشان دهنده این موضوع است که جه میزان  R2مقدار .که از جدول باال نمایان است بین دو متغیر همبستگی باالیی وجود دارد

 .از متغیر وابسته می تواند توسط متغیر مستقل تبیین شود

 

 

 

 

 

 همبستگی مجموع مسانگین هندسی معیار ها با معیار  انرژی : 3شمارهجدول 

 

 مجموع معیارها انرژی  

 **520. 1.000 ضریب همبستگی انرژی مدل کندال

Sig. (2-tailed) . .000 

N 150 150 

 1.000 **520. ضریب همبستگی مجموع معیارها

Sig. (2-tailed) .000 . 

N 150 150 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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ANOVAb 

 

 .F Sig میانگین مربعات df مجموع مربعات مدل

 000a. 118.123 211.438 1 211.438 رگرسیون 1

Residual 264.917 148 1.790   

    149 476.355 مجموع

a. Predictors: (Constant), انرژی 

b. Dependent Variable: مجموع میانگین هندسی معیارها 

 

ه طور معنادار و مناسبی تغییرات متغیر وابسته را پیش بینی جدول باال نشان می دهد که آیا رگرسیون می تواند ب

چنان چه .این ستون معناداری آماری رگرسیون را نشان می دهد.برای بررسی معناداری به ستون آخر جدول نگاه می کنیم.کند

معیار های مورد  باشداین نتیجه حاصل می شود که مدل به کار رفته پیش بینی کننده خوبی برای 2,0این مقدار کمتر از 

 می باشد که نشان دهنده مدل رگرسیونی معنادار است 2,0در جدول باال این مقدار کمتر از .ارزیابی است
 

 ضرایب: 0شماره جدول 

 مدل

 ضرایب استانداردسازی شده ضرایب غیراستانداردسازی شده

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 10.325 .674  15.321 .000 

 000. 10.868 666. 158. 1.717 انرژی

       

این جدول اطالعات ضروری برای پیش بینی  متغیر وابسته در .جدول باال اطالعاتی در مورد پیش بین به ما می دهد 

ضریب بتا نیز در جدول باال نشان .مشاهده می کنیم متغیرثابت و متغیر انرژی معنادار شده است.اختیار ما قرار می دهد

 .نده میزان تاثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته استده
 

بین معیار انرژی و مجموع این معیار ها همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد واین امر نشان دهنده این واقعیت است 

ثبت سایر معیارها یعنی در صورت ایجاد تغییر م.که با ایجاد تغییر در معیار انرژی مجموع این معیار ها نیز تغییر خواهند کرد

 .نیز دستخوش تغییرات مثبت خواهند شد و در صورت اعمال تغییرات منفی دیگر معیارها شاهد افت کیفیت خواهند بود

برابر با  R2انرژی با مجموع میانگین هندسی معیارها با توجه به این که میزان (  شاخص)با بررسی رگرسیون مربوط به معیار 

دچار تغییر می  2,444حاصل شد که در صورت تغییرمتغیر وابسته متغیر مستقل به میزان  می باشد این نتیجه 2,444

بدین معنی که مجموع میانگین های .انرژی پیش بینی کننده معناداری برای مجموع میانگین های هندسی متغیر هاست..شود

 .هندسی متغیر ها تحت تاثیر انرژی قرار می گیرد

 +y=10.32 1,٩1(  انرژی )

 یجه گیری نت

مسائل عمده ای که امروزه نسل بشر با آن مواجه است عبارت اند از بحران های انرژی و تقاضای روز افزون برای ساخت و 

راه حل هایی مانند ساخت و ساز به صورت زیرزمینی می تواند به عنوان راه .ساز که ناشی از افزایش رشد جمعیت می باشند

مورد توجه قرار گیرند تا مصرف انرژی کاهش پیدا کند در حالی این نوع (الترناتیو)نی متدال حل دومی در برابر توسعه رو زمی

اگر چه مطالعات در مورد جنبه .توسعه سبب کاهش مسائل و مشکالت مربوط به کاربری زمین و نیز مکان یابی نیز می شود

ای در زمینه رابطه بین طراحی عناصر مختلف های مختلف فضاهای زیر زمینی صورت گرفته است ولی تا کنون هیچ مطالعه 

سازه های زیر زمینی دارای این .فضاهای زیرزمینی و شرایط آب و هوایی که این فضاها در آن قرار گرفته اند وجود ندارد
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و نیز پتانسیل می باشند که تقاضا برای انرژی را  در مقایسه با سازه های رو زمینی متداول به وسیله مزیت نسبی دمای خاک 

اما اهمیت این پتانسیل مطلوب به عناصر مختلف .توده های عظیمی از خاک که سازه ها را در بر می گیرد کاهش دهند 

پتانسیل کاهش مصرف انرژی با ساختمان های زیر زمینی شروع می شود که تقریبا به هیچ مقدار انرژی .طراحی بر می گردد

نخستین .که این گونه سازه ها در برخی شرایط آب و هوایی امکان استقرار دارند برای تامین دمای داخلی مناسب نیاز ندارند

این داللت بر آن .دلیل برای مورد ذکر شده در باال دمای زیر زمینی  دمای پایداری را در محیط در یک سال فراهم می کند

بنابراین دمای زیرزمینی در راستای .ندارد دارد که هیچ گونه انرژی برای فراهم سازی دمایی پایدار برای این سازه ها وجود

در مقابل سازه های رو زمینی در برابر دماهای  محیطی ای که .دست یابی به کاهش فراوان مصرف انرژی اهمیت زیادی  دارد

در بازه های روزانه و فصلی همواره در حال نوسان می باشند بدون حفاظ هستند که به دلیل این شرایط برای حفظ دمای 

مطابق محاسباتی که برای عمق های متفاوتی از زمین .سایش در این سازه های روزمینی نیاز به مصرف انرژی بیشتری داریمآ

این نتایج حاصل شده است که اثرات متقابل در زمینه نیاز ساالنه در یک سازه (متری 12و  0-2عمق های )انجام شده است

وه تجهیزات گوناگون زیرزمینی نشان دهنده تغییرات اندکی در تقاضا برای انرژی بعال.زیرزمینی به انرژی مقدارناچیزی می باشد

بسیاری از شهر ها دارای برنامه ریزی جامعی برای توسعه شهر در روی سطح زمین هستند . [15] .در یک سازه زیرزمینی دارد

بررسی های میدانی و کارهای آماری انجام  با توجه به1.ولی هیچ طرح یا نقشه ای برای توسعه فضاهای زیرزمینی وجود ندارد

 :نتایج زیر حاصل شد گرفته

در شهر تبریز هیچ طرح از پیش اندیشیده شده ای برای توسعه فضاهای زیر زمینی وجود ندارد و اغلب این توسعه ها بدون .1  

ه وپایدار و فشاهای زیرزمینی همواره برنامه ریزی و پراکنده می باشند و در این میان توجه و به نیازهای شهر در زمینه توسع

برنامه ریزان و تصمیم گیران در سطوح باالی مدیریت شهری باید به مطالعه و توسعه در زمینه  .مورد غفلت واقع شده اند

 .های توسعه شهری نظر داشته باشند فضاهای زیرزمین در غالب طرح

شاخص هایی مانند .ردم و برنامه ریزان رابطه وجود داردبین شاخص های توسعه فضاهای زیرزمینی و اقبال عمومی م..2

کاربری زمین و هزینه های بهره برداری شاخص هایی هستند که نقش عمده و تعیین کننده ای در ,مصرف انرژی,روانشناسی

زیرزمینی و  توجه به این جنبه از توسعه فضاهای.اقبال عمومی و معرفی این فضاها به طراحان و برنامه ریزان بازی می کنند

 .ارتباط وهمبستگی بین آن ها می تواند نقش تعیین کننده ای در توسعه فضاهای زیرزمینی داشته باشد

 

 پیشنهادات 

اتخاذ سیاست های تشویقی توسط مدیران و تصمیم گیران در جهت ترغیب  همکاری بین پیمانکاران بخش خصوصی و 

 .فی برای انجام پروژه های بزرگ زیرزمینی می شوددولت  که این خود موجب  فراهم سازی امکانات کا

 تلفیق برنامه ریزی ساختمان ها در رو و زیر سطح زمین هزینه های سرمایه گذاری را به طور فاحشی کاهش می دهد 

فراهم سازی حمل و نقل عمومی در داخل مراکز شهری به صورت زیرزمینی باعث آزاد سازی زمین و تشویق برنامهریزان برای 

 مکان یابی سایر عملکرد های عمومی در زیر سطح زمین موجب افزایش کیفیت مراکز شهری 

ونیز مراکز تفریحی موجب خلق فرصت های برای ,مراکز خرید,مکان یابی برخی عملکردهای شهری مانندعملکرد های ترافیکی

 توسعه فضاهای مسکونی در شهر می گردد

فیکی در زیر سطح زمین باعث زنده سازی مسیرهای روی سطح زمین و و نیز ایجاد قراردادن سازه هایی مانند تونل های ترا

 فضا برای کاربری های عمومی می گردد

...  مانند نور پردازی مناسب و( هزینه های بهره برداری,کاربری زمین ومکان,انرژی,روانشناختی)توجه به شاخص های مورد بحث

 .اقبال عمومی به استفاده از این فضاها می گرددبه هنگام طراحی که این امر موجب افزایش 

حفظ و مدیریت مابین فضاهای رو و زیر زمینی دقت , طراحان باید در جهت امنیت اجتماعی افراد کوشا باشند و در طراحی

 کافی را داشته باشند
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وبت مناسب  و عایق صدا فراهم سازی کیفیت های فیزیکی مناسب برای  فضاهای زیرزمینی مانند دمای داخلی پایدار و رط

 بودن آن ها 

طراحی ورودی سازه های زیرزمینی به صورت جذاب و طراحی داخلی جذاب این سازه ها باید در جهت تشویق عموم مردم به 

 .استفاده از این فضاها و نیز تشویق افراد به سرمایه گذاری مد نظر قرار گیرند
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