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  چکیده

هاي بالقوه در  تواند پتانسیل تعاملی بهینه با بستر اکولوژیک خود میهمراه با سیماي سرزمین شهري 
فضاهاي زیرزمینی یا زیرسطحی شهرهاي کویري  .پذیر داشته باشد اي پویا و زیست ایجاد جامعه

- دهنده ادراك اجتماعی انعکاس د کهنالنیت اکولوژیک تلقی شوعق د نوعی فضاهاي مبتنی برنتوان می
اکولوژیکی بوده و تعهد فرهنگی افراد نسبت به تعامل صحیح محیط طبیعی و محیط مصنوع را ایجاد 

پذیري شهرهاي  هدف مطالعه پیش رو تحلیلی بر نقش فضاهاي زیرسطحی در ارتقاء زیست. نماید
منظور ایجاد فضاهاي شهري سازگار با  نی بر عقالنیت اکولوژیک بهریزي مبت کویري و تأکید بر برنامه

تحلیلی، مبتنی بر روش کیفی و  -روش تحقیق در این مطالعه از نوع توصیفی. بستر اکولوژیک است
منظور بررسی میزان تأثیرگذاري کارکردهاي فضاهاي زیرسطحی بر  به. استدالل منطقی است

منظور تحلیل  و به SPSSو تحلیل آماري  T-testي، از آزمون پذیري شهرهاي کویر معیارهاي زیست
استفاده شد و در  AHPسوات و تحلیل سلسله مراتبی  راهبردي فضاهاي زیرسطحی، از تکنیک

نتایج حاکی از آن است که . نهایت راهبردهاي انطباقی، تدافعی، تهاجمی و اقتضایی ارائه گردید
ریزي راهبردي توسعه فضاهاي زیرسطحی،  فرایند برنامهبازآفرینی اصول عقالنیت اکولوژیک در 

سو و همچنین، جامعه و  ریزي مشارکتی و ارتباطی میان افراد جامعه از یک مستلزم نوعی برنامه
آوري و  اي را براي پایداري، تاب تواند زمینه می اي چنین بازآفرینی. طبیعت از سویی دیگر است

  .هم آوردهاي شهري، فرا پذیري اکوسیستم زیست
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  مقدمه
 ,Sterling et al(جهان در عصر حاضر با رشد گسترده جمعیت شهري مواجه است 

اي را براي توسعه کم تراکم، افزایش تقاضا براي فضا و منابع  این امر زمینه ).2012
ها و  انرژي، تخریب سیماي سرزمین، کاهش فضاهاي سبز، باغطبیعی افزایش مصرف 

هاي کشاورزي، کیفیت ضعیف هوا، تشدید اثر جزایر حرارتی، شدت وقایع  زمین
هاي  هاي حرارتی، سایت ها، جریان ها، خشکسالی، طوفان جریانی همچون سیالب

و تخریب نشینی، فقر  متروکه صنعتی، ایجاد نواحی فاقد عملکرد، نابرابري، حاشیه
. )Childers et al, 2014; Gong et al, 2012(زیست شهري فراهم آورده است  محیط

پذیري شهري  ها اثرات جدي بر سالمت انسانی، کیفیت زندگی و زیست این چالش
  .)Xiang et al, 2016(دارد 

اختصار فضاهاي  فضاهاي زیرساختی زیر سطح زمین که در این مطالعه به
شود  هایی که در زیر زمین قرار دارند، اطالق می تمام سازه  شود، به زیرسطحی نامیده می

ها  قرار دادن زیرساخت. رو باشد هاي پیش تواند راهکاري مناسب در برابر چالش که می
فرصتی براي تحقق کارکردهاي جدید در مناطق  سو و سایر امکانات زیرزمینی، از یک

زیست  شهري بدون از بین بردن میراث طبیعی و تاریخی یا حداقل تأثیر منفی بر محیط
مدت و استفاده  هاي طوالنی کند و از سوي دیگر فرصتی را براي پیشرفت ایجاد می

فضاهاي زیرسطحی، . )Broere, 2016(آورد  کارآمدتر از فضا و منابع فراهم می
اکولوژیکی بوده و  - دهنده ادراك اجتماعی که انعکاس ندا فضاهایی مبتنی بر دانش بومی

تعهد فرهنگی افراد نسبت به تعامل صحیح محیط طبیعی و محیط مصنوع را ایجاد 
  .) Zanetell & Nuth, 2002( دننمای می

آباد  اویی در نوش شهر زیرزمینی(فضاهاي زیرسطحی نظیر شهرهاي زیرزمینی  
هاي سنتی زیرزمینی نظیر قنات،  و سازه) کاشان و شهر زیرزمینی سامن در مالیر

در شهرهاي کهن ... باغچه، سرداب، پایاب، زیرزمین خانه، یخچال و انبار، گودال آب
کویري ایرانی، قدمتی دیرینه داشته و در بردارنده مفاهیم سازگاري با شرایط محیطی و 
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هاي حوزه توسعه  ترین پژوهش مهم. اصول عقالنیت اکولوژیک بوده است در تطابق با
، گیدئون )1993( 1فضاهاي زیرسطحی توسط محققینی نظیر استرلینگ و کارمودي

شده  انجام) 2013( 4و کویی) 2011( 3، بالچیو)2009( 2، نیکوالي بابیلو)1996(گوالنی 
اي سنتی و نوین این فضاها است که به بررسی انواع فضاهاي زیرسطحی و کاربرده

هاي کنترل سیالب،  هاي پیاده زیرزمینی، تونل هاي ترافیکی، ایجاد شبکه براي کاهش گره
  . اند پرداخته... ورزشی، پارکینگ زیرزمینی و - هاي تجاري مجموعه

 7، واالس و ان جی)2016( 6، کیان)2018( 5محققانی چون ادمیرال و کومارو
مطالعاتی را در مورد فضاهاي ) 2016( 9ژو و ژائو، )2016( 8، کایشی)2016(

کنگ، ژاپن، نروژ و سنگاپور انجام دادند و به این نتیجه رسیدند که  زیرسطحی در هنگ
ریزي توسعه فضاهاي زیرسطحی، ابزاري براي تأمین فضاهاي مورد نیاز، حفظ  برنامه
ین، کاهش هاي محیطی و سطحی زمین، کاهش تأثیرات منفی بر سیماي سرزم ارزش

محدودیت در فرایندهاي توسعه شهري و پیشرفت در فرایند توسعه پایدار است 
)Admiraal and Cornaro, 2018; Qian, 2016; Wallace and Ng, 2016; Kishii, 

2016; Zhou & Zhao, 2016 .(رو، کاربري امروزین فضاهاي زیرزمینی  ازاین
زیستی، کالبدي و  و نیازهاي ویژه محیطخصوص در مراکز شهرها به دالیل مشکالت  به

 ,Qian(پذیري اهمیت بسزایی دارد  ونقل، در ارتقاء کیفیات محیطی و زیست حمل

2016.(  
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که تعاملی بهینه با بستر اکولوژیک خود برقرار  سیماي سرزمین شهري هنگامی
 ریزي شهري مبتنی بر درك صحیح ارتباط طبیعت و شهر صورت پذیرد، نماید و برنامه

  پذیر داشته باشد  هاي بالقوه در ایجاد شهري پویا و زیست تواند پتانسیل می
)Li et al, 2016; Maes & Jacobs, 2017 .(ها، قواعد،  رو محققین ایده ازاین

شده ازلحاظ تاریخی، وابسته به بستر اکولوژیک و رویکردهایی که  هاي اثبات استراتژي
عنوان عقالنیت اکولوژیک مطرح  باد را، نشو مدت می منجر به خلق پایداري طوالنی

و درك و کاربست عقالنیت اکولوژیک را براي ایجاد و ) Xiang, 2014(نمایند  می
  .دانند آور ضروري می مدیریت فضاهاي شهري پایدار و تاب

عنوان یکی از شهرهاي کهن کویري به دلیل شرایط خاص اکولوژیکی  شهر یزد به
منظور  پیشینیان به. فتگی و ناپایداري شدیدي قرار داشته استها در معرض آش براي قرن

هاي سنتی ارزشمند زیرزمینی که مبتنی بر عقالنیت  سازگاري با شرایط محیطی سازه
باغچه، سرداب، پایاب، زیرزمین خانه،  انبار، گودال اکولوژیک هستند، نظیر قنات، آب

فضایی شهر یزد، نشان - ه کالبديبررسی مراحل توسع. اند را طراحی نموده... یخچال و
دهـد کـه رشد جمعیت و توسعه فیزیکی شهر منجر به تبدیل شکل فشـرده شهري  می

به شکل گسترده شده است و در پی آن پیامدهایی همچون توسعه فضاهاي گمشده، 
ونقل، کاهش اختالط کاربري و در نهایت  تغییرات کاربري اراضی، افزایش تردد و حمل

هـاي زیادي جهت تالش  رو نگرانـی ازاین. زده است ذیري شهري را رقمپ کاهش زیست
- براي ایجاد چارچوب مناسب توسعه، متأثر از شـرایط متغیر اکولوژیکی، فیزیکی

پذیر وجود  آور، پایدار و زیست منظور ایجاد شهري تاب اقتصادي به- کالبدي، اجتماعی
ترین سؤاالت مطرح در پژوهش  مهم یادشدههاي  ها و نگرانی با توجه به چالش. دارد

  :اند از حاضر عبارت
آوري  توسعه فضاهاي زیرسطحی شهري چه نقشی در بهبود پایداري و تاب - 1

  شهري دارد؟
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پذیري در شهرهاي  توسعه فضاهاي زیرسطحی چگونه موجب ارتقاء زیست - 2
  شود؟ کویري می

ذیري شهر پ راهبردهاي توسعه فضاهاي زیرسطحی در جهت ارتقاء زیست - 3
  کویري یزد چیست؟

رو، تحلیل نقش فضاهاي  شده، هدف مطالعه پیش با توجه به سؤاالت مطرح
استنتاجی - آوري شهري است، که با روش تطبیقی زیرسطحی در ارتقاء پایداري و تاب

نظر به اینکه هیچ نوع تعریف مشخص و یا معیاري خاص براي . پذیرد صورت می
تواند در طی زمان و با توجه به  و معناي آن می پذیري وجود ندارد سنجش زیست

هاي جغرافیایی، اقتصادي، اجتماعی و اکولوژیک تغییر یابد، معیارها و  موقعیت
پذیري شهرهاي کویري با روش دلفی استنتاج شده و میزان  زیرمعیارهاي زیست

 پذیري تأثیرگذاري کارکردهاي فضاهاي زیرسطحی بر معیارها و زیرمعیارهاي زیست
مورد بررسی قرار  SPSSشهر کویري یزد با استفاده از روش پیمایشی و تحلیل آماري 

ریزي مبتنی بر عقالنیت اکولوژیک، به تحلیل  همچنین ضمن تأکید بر برنامه. گیرد می
پذیري، با استفاده از  راهبردهاي توسعه فضاهاي زیرسطحی شهر یزد با رویکرد زیست

  .دشو پرداخته می AHPو  SWOTمدل 
  

  مبانی نظري
عنوان دانشی مشتمل بر شواهد عینی، ضمنی و صریح که از  عقالنیت اکولوژیک به

ها  هاي مختلف نشأت گرفته و در بین نسل هاي فلسفی، فرهنگی و رشته زمینه
عقالنیت اکولوژیک فرایندي ). Xiang, 2014(باشد  تعریف می یافته است، قابل تکامل

اکولوژیک و - هایی از چگونگی فرایندهاي اجتماعی لاست که اطالعات و دستورالعم
تواند  کند و در نهایت می اکولوژیک را بیان می- هاي اجتماعی یکپارچگی سیستم

ها  بر این اساس طرح). Patten, 2016(ساز ساختار و عملکرد پایدار بالفعل باشد  زمینه
آمیختن اهداف هاي مبتنی بر عقالنیت اکولوژیک راهی است، براي درهم  و برنامه
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به عبارتی این نوع . هاي اکولوژیک اي بشریت با الگوها، فرایندها و جریان توسعه
ها، یک کاتالیزور براي فرایندهاي اجتماعی در رابطه با درك موضوع  ها و برنامه طرح

اصول بنیادین در تفکر عقالنیت ). Van der Ryn & Cowan, 2007: 40( پایداري است
  :ادبیات موضوع عبارت است ازاکولوژیک بنا بر 

  )Zheng et al, 2018( تأمین نیازهاي انسانی - 
  )McPhearson et al, 2016(نگر، ارتباطات و بازخوردها  تفکر سیستمی، دیدگاه کل - 

  )McPhearson et al, 2016(رویکرد مشارکتی  - 
هاي مختلف زمانی و مکانی  ساختار سلسله مراتبی و حفظ مقیاس - 

)McPhearson et al, 2016(  
 ;Zheng et al, 2018( یکپارچگی اکولوژیک، مدیریت فرایند و پویایی سیستم  - 

McPhearson et al, 2016(  
  )Zheng et al, 2018(ارتقاء خدمات اکوسیستمی  - 
  )Zheng et al, 2018(تنظیم مداخالت انسانی در فرایندهاي اکوسیستمی  - 
  )Xiang, 2014(ریزي براي ایجاد ساختار و عملکرد پایدار  برنامه - 
  

هاي حاصل  عنوان طرح در این مطالعه فضاهاي زیرسطحی شهرهاي کهن کویري به
شده است، که تحققی   ریزي مبتنی بر اصول عقالنیت اکولوژیک در نظر گرفته از برنامه

هاي اجتماعی  ریزي و حلقه پیوند سیستم از اصول عقالنیت اکولوژیک در فرایند برنامه
، با خلق در فرایندهاي اکوسیستمی تنظیم مداخالت انسانی و اکولوژیک بوده و ضمن

فضایی، اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و - کارکردهاي متنوع در ابعاد مختلف کالبدي
اي  نمونه. اند ها پایداري ساختار و عملکرد شهر را بهبود بخشیده زیستی، طی قرن محیط

سال قبل از میالد  4000در توان  ترین استفاده از فضاهاي زیرسطحی را می از قدیمی
مسیح در شهر زیرزمینی کاپادوکیا در ترکیه مشاهده کرد، که بیشتر با انگیزه مصون 

عنوان ساختار دفاعی در مقابل حمالت دشمنان  ماندن از شرایط نامساعد جوي و نیز به
  ). Golany & Ojima, 1996: 317( گرفته است استفاده قرار می مورد
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عنوان روشی براي بهبود الگوهاي  صر از فضاهاي زیرسطحی بههاي معا استفاده
در اواخر . مطرح شد 1شهري، در آغاز قرن بیستم توسط معمار فرانسوي اوژن هنارد

ایده . هاي بسیاري در زمینه فضاهاي زیرسطحی صورت گرفت قرن بیستم پیشرفت
پدر (تفکیک عمودي عملکردهاي شهري، بعدها توسط یک معمار فرانسوي دیگر 

وي ایده استفاده از . به کار گرفته شد 2به نام ادوارد اتوجان) شهرسازي زیرزمینی
 1930ریزي در اوایل دهه  عنوان بخشی از شهر و فرآیند برنامه زیرسطح زمین را به
توانند به  فضاهاي زیرسطحی ساختارهایی هستند که می. میالدي مطرح کرد

مانند (، صنعت )واد غذایی، آب، نفتمانند م(سازي  عملکردهاي مختلف ذخیره
ها،  مانند خطوط ریلی، راه(ونقل  ، حمل)واحدهاي صنعتی و تجهیزات کارگاهی

هاي آب و فاضالب، گاز، خطوط انتقال نیرو،  مانند شبکه(، خدمات )مسیرهاي پیاده
و سایر تأسیسات حمایتی، فونداسیون  )پارکینگ اتومبیل مانند( )گرمایی انرژي زمین

مراکز خرید، : مانند(هاي عمومی  و استفاده) و شخصی هاي خصوصی ا، استفادهبناه
  . )Bobylev, 2009(اختصاص یابند ) هاي شهري ها، پناهگاه بیمارستان

ترین کارکردها و مزایاي  مروري بر ادبیات موضوع حاکی از آن است که مهم
بیعی و مصنوع، حفاظت از محیط ط ،توسعه فضاهاي زیرسطحی شامل بازدهی اقتصادي

اعتماد، ارتقاء عدالت اجتماعی، گشایش فضایی و تأمین  افزایش ارتباطات و تحرك قابل
ها، مدیریت تراکم، کنترل رشد گسترده شهري، ایجاد شهرهاي فشرده، اختالط  کاربري
رویی و پیامدهاي منفی ناشی از رشد  ها، جلوگیري از اثرات منفی پراکنده کاربري

ناسازگار، افزایش ایمنی محیط در زمان  يها هش اثرات سوء کاربريگسترده شهري، کا
، حفاظت از منابع، ...زلزله و گردباد، طوفان، صاعقه و :وقوع حوادث طبیعی مانند

ونقل عمومی  هاي حمل ونقل، استفاده از شبکه کاهش اثرات منفی سیستم حمل
فیکی، کاهش مصرف هاي ترا ونقل و گره زیرسطحی، کنترل اثرات منفی سیستم حمل

                                                
1. Eugene Henord 
2. Edouard Utudjian 



  
  
  
  
 1397، پاییز 6اي، سال سوم، شماره  ریزي توسعه شهري و منطقه فصلنامه برنامه     50 

 ;Resilient Cities, 2018 100( است... ونقل، صنعت، فضاهاي کار و انرژي در حمل

Show et al, 2009; Carmody & Sterling, 1993 .(  
ریزان و  اما آنچه براي شهرهاي امروز و آینده اهمیت دارد، آگاهی برنامه

در راستاي ارتقاء کیفیت  هاي استفاده از فضاهاي زیرسطحی گذاران از فرصت سیاست
این رویکرد در واقع نوعی اقدام پیشگیرانه است . پذیري شهري است زندگی و زیست

برداري از فضاهاي زیرسطحی  هایی را براي بازسازي شهرها با استفاده از بهره که فرصت
هاي متراکم، کمبود زمین یا ارزش باالي زمین پیشنهاد  هایی با توسعه شهري، در مکان

مدت  ریزي طوالنی البته باید توجه داشت که این رویکرد مستلزم تفکر و برنامه. دهد می
با توجه به شرایط اکولوژیک و بستر جغرافیایی، اجتماعی، تحلیل هزینه و فایده و 

 ,Hunt et al, 2008; Sterling et al(هاي موردنظر است  بررسی چرخه حیات پروژه

اي است که ارتباطات و روابط  رشته هاي بین ز دیدگاهپذیري سنتزي ا زیرا زیست. )2012
  .دهد هاي محیطی، اقتصادي، اجتماعی و اکولوژیکی را ارائه می دیالکتیک بین حوزه

وسیله ساکنان  شده به عنوان کیفیت زندگی تجربه تواند به پذیري می زیست
 ,Bray, 2010; Evans, 2002; Higgins & Campanera(هاي شهري تعریف شود  محیط

2011; Mulligan & Carruthers, 2011 .(تنها  رو در شرایطی که شهرهاي امروز نه ازاین
کننده نیازهاي پایه انسانی باشند، بلکه باید ارتقاء دهنده قابلیت سکونت،  باید تأمین

پذیري شهري و کامیابی ساکنین خود باشند، اهمیت توسعه فضاهاي زیرسطحی  زیست
اي که بسیاري از محققین معتقدند، موجودیت و پایداري  گونه به. دشو شهري روشن می

شهرهاي مدرن امروزي، بدون استفاده از فضاهاي زیرسطحی شهري غیرممکن است 
)Jefferson et al, 2006; Sterling, 2007; Rogers, 2009( .شده این  از مباحث بیان

 هاي فیزیکی یک مکان ویژگیکننده  پذیري بیان گردد که اگرچه زیست نتیجه حاصل می
عد اکولوژیکی را نیز شامل شده و عملکرد ناشی از ارتباط بین محیط خاص است، ب

اي را براي  بر زندگی اجتماعی شهروندان تأثیرگذار بوده و زمینه) اکولوژیک- فیزیکی(
  ). Hankins et al, 2009(آورد  پایداري فراهم می
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کالبدي، - پذیري داراي ابعاد فیزیکی زیستتوان عنوان نمود که  بر این اساس می
ریزي اکولوژیک با ایجاد  باشد که در پرتو برنامه اقتصادي می- یاکولوژیکی، اجتماع

فضاهاي زیرسطحی کهن شهرهاي کویري . یابد ساختار و عملکرد پایدار تحقق می
که ریزي مبتنی بر اصول عقالنیت اکولوژیک است،  هاي حاصل از برنامه عنوان طرح به

هاي اجتماعی و اکولوژیک بوده  ریزي، سیستم حلقه ارتباطی بین علم اکولوژیک و برنامه
، رعایت ساختارهاي سلسله در فرایندهاي اکوسیستمی و ضمن تنظیم مداخالت انسانی

هاي زمانی، از ارتباطات فضایی و فرایندهاي اکولوژیک حفاظت  مراتبی و حفظ مقیاس
نفوذ، به تأمین نیازهاي  نفع و ذي هاي ذي تی بین گروهنماید و با رویکرد مشارک می

پردازد، تا با خلق ساختار و کارکردهاي متنوع  انسانی و افزایش خدمات اکولوژیک می
زیستی، طی  فضایی، اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و محیط - در ابعاد مختلف کالبدي

  . ها پایداري را حفظ نماید قرن
عنوان فضاهاي مبتنی بر اصول  اي سرزمین بهتجلی فضاهاي زیرسطحی در سیم

گیرد که  منظور آگاه ساختن جامعه از فرایندهایی صورت می عقالنیت اکولوژیک، به
واسطه گسترش تکنولوژي و زندگی  اند، به اگرچه ارزشمندي خود را اثبات نموده

ولوژیک بدین منظور بازآفرینی اصول عقالنیت اک. اند شده شهرنشینی به فراموشی سپرده
- هاي توسعه شهري عالوه بر حل مشکالت اجتماعی ها و طرح و کاربست آن در برنامه

ریزي را در  عنوان یک حلقه پیوندي، علم اکولوژیک و برنامه تواند به زیستی، می محیط
   ). Nassauer, 2012( راستاي افزایش پایداري محیطی با یکدیگر ترکیب کند

، به تصویر 1ارچوب نظري تحقیق در شکل شده، چ  با توجه به مباحث مطرح
عنوان  موجب این چارچوب اصول عقالنیت اکولوژیک به به. کشیده شده است

ابعاد کارکردي . شود ریزي فضاهاي زیرسطحی معرفی می چارچوبی در جهت برنامه
فرهنگی، اقتصادي و  - فضایی، اجتماعی - فضاهاي زیرسطحی، شامل کالبدي

اند و اثرات آن بر معیارهاي  شده  غیر مستقل، معرفیعنوان مت زیستی به محیط
  پذیري شهرهاي کویري، شامل فرم و کالبد شهري، فضاي شهري، عملکرد  زیست
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  چارچوب نظري تحقیق -1شکل 
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اقتصادي شهري، منظر شهري و فرایندها و خدمات - شهري، فرایندهاي اجتماعی

قوت، ضعف، امکانات و تهدیدات شهر شود و با شناسایی نقاط  اکولوژیک، ارزیابی می
یزد، راهبردهاي مبتنی بر عقالنیت اکولوژیک توسعه فضاهاي زیرسطحی در جهت 

  .گردد پذیري شهر کویري یزد ارائه می ارتقاء زیست
  

  محدوده موردمطالعه
  تا 52ْ   48عرض شمالی و َ  33ْ   22تا َ  29ْ    36استان یزد با مختصات جغرافیایی َ 

 ، کهطول شرقی تقریباً در بخش مرکزي، فالت مرکزي ایران قرار دارد 56 ْ  36َ
رخوردار ترین شرایط اقلیمی و اکولوژیک ب هاي آن، از نامناسب ترین قسمت وسیع
تنها براي رشد گیاهان کافی نیست، بلکه عموماً در  میزان بارندگی موجود نه. است

بر آن،  افزون. شد مناسب نیستشود که حرارت هوا و خاك براي ر زمانی نازل می
. باشد هاي منطقه اغلب شور و قلیایی بوده و در مناطق وسیعی فاقد مواد آلی می خاك

طورکلی، پتانسیل خوبی براي ساخت مصالح چون آجر و خشت و انواع  خاك یزد به
دهد و ساختار شهر را در  اي می توپوگرافی منطقه به شهر حالت پیاله. سفال دارد

هاي اصلی شهر، در کنار جنس مطلوب  طبیعی است که شیب. دهد قرار می کوهپایه
  .هاي قنات، مسیرهاي اصلی پیدایی آبادي را مشخص کرده است خاك براي چاه

عوامل اقلیمی در تعیین موقعیت شهر و نحوه چیدمان عناصر آن ازجمله توده و 
ازآن باد نقش  و پس ترین عنصر اقلیمی شک مهم اند، تابش آفتاب بی فضا نقش داشته

ها از فراشهر نشأت  مسیر قنات. )8: 1390قبادیان، (کرده است  محوري ایفا می
گیري گذرهاي اصلی در  جریان باد در کنار منابع آبی عاملی در شکل. گرفته است می

غربی  شمال- شرقی که غالب گذرها در راستاي جنوب نحوي به. هسته یزد بوده است
، )آب، هوا، خاك و پوشش گیاهی(ن چهار عامل اکولوژیک یکپارچگی ای. باشد می
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اي را  هاي متمادي، زمینه همراه با اصول عقالنیت اکولوژیک حاکم بر آن، براي سال
بر این اساس عقالنیت اکولوژیک . براي پایداري شهر کویري یزد ایجاد نموده است

ینی شهرهاي کویري و تواند در ارائه راهکارهایی براي بازآفر نهفته در این شهر می
  .ها مورد توجه قرار گیرد بهبود کیفیت مجدد آن

  
  روش پژوهش

تحلیلی، مبتنی بر روش کیفی و استدالل  - روش تحقیق در این مطالعه از نوع توصیفی
در گام اول با مطالعه منابع مکتوب، اسناد و مدارك به بررسی و تحلیل . منطقی است

پذیري و  یت اکولوژیک، فضاهاي زیرسطحی، زیستریزي مبتنی بر اصول عقالن برنامه
منظور پاسخ به پرسش اول پژوهش،  در گام دوم به. پذیري پرداخته شد ابعاد زیست

منظور  به. آوري تطبیق داده شد کارکردهاي فضاهاي زیرسطحی با ابعاد پایداري و تاب
رها و پاسخ به سؤال دوم پژوهش مبنی بر تأثیرگذاري فضاهاي زیرسطحی بر معیا

پذیري شهرهاي کویري، با استفاده از روش دلفی به معیارها و  زیرمعیارهاي زیست
پذیري در شهرهاي کویري استنتاج شد و با بررسی پیمایشی و  زیرمعیارهاي زیست

ابعاد (تکمیل پرسشنامه از نوع طیف لیکرت، میزان تأثیرگذاري متغیرهاي مستقل 
فرهنگی، اقتصادي و - فضایی، اجتماعی- البديعد کب 4کارکردي فضاهاي زیرسطحی در 

در (عنوان متغیرهاي وابسته  پذیري شهرهاي کویري به بر معیارهاي زیست) زیستی محیط
-بخش فرم و کالبد شهري، فضاي شهري، عملکرد شهري، فرایندهاي اجتماعی 6

که زیرمعیار  35اقتصادي شهري، منظر شهري و فرایندهاي و خدمات اکولوژیک همراه با 
  .، مورد واکاوي قرار گرفت)تعریف عملیاتی شده است 1بر اساس جدول شماره 

معیارها و زیرمعیارها با توجه به اهمیت هر یک، نسبت به محدوده ) اعتبار(روایی 
زیست، بررسی و  ریزي شهري و محیط نفر از خبرگان مسائل برنامه 7موردمطالعه، توسط 

. ها و زیرمعیارها، از ضریب آلفاي کرونباخ استفاده شدبراي تعیین پایایی معیار. تأیید شد
منظور  به. به دست آمد 92/0پذیري  شده براي معیارهاي زیست  مقدار آلفاي محاسبه
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پذیري  بررسی میزان تأثیرگذاري کارکردهاي فضاهاي زیرسطحی بر معیارهاي زیست
ریزي  ته برنامهمتخصص از رش 35ها به روش دلفی و توسط  شهرهاي کویري، پرسشنامه

زیست و شهرسازي تکمیل شد و براي بررسی میزان تأثیرگذاري و  شهري، جغرافیا، محیط
در گام . استفاده شد SPSSو تحلیل آماري  T-testمقایسه میانگین تأثیرپذیري از آزمون 

سوات، نقاط قوت، ضعف،   منظور تحلیل راهبردي فضاهاي زیرسطحی با تکنیک سوم به
در جهت ارزیابی توسعه فضاهاي زیرسطحی در شهر کویري یزد بررسی فرصت و تهدید 

ها استفاده شد و در  بندي آن دهی و رتبه منظور وزن به AHPشد و از تحلیل سلسله مراتبی 
  .نهایت راهبردهاي انطباقی، تدافعی، تهاجمی و اقتضایی ارائه گردید

  
  ها بحث و یافته

  آور در اکوسیستم شهرهاي کویري تابفضاهاي زیرسطحی، فضاهایی پایدار و  -1
پذیري، فضاهاي زیرسطحی شهري داراي چهار منبع بنیادین  با توجه به دیدگاه زیست

عنوان  ، که به)Parriaux et al, 2007(آب، خاك، انرژي و مواد و مصالح هستند 
هاي مصنوع با خدمات اکوسیستمی  نماید، تا از طریق آن سیستم رابطی پویا عمل می

بر این . شناخت این تعامل در درك پایداري اهمیت بسزایی دارد. تعامل باشنددر 
ریزي فضاهاي  اساس، محققین مختلف به اجماع نظر در مورد طراحی و برنامه

 ;Godard, 2004( اند آوري شهري رسیده زیرسطحی براي دستیابی به پایداري و تاب
Jefferson et al, 2006; Braithwaite, 2007; Simpson & Tatsuoka, 2008; Hunt 

et al, 2008; Rogers, 2009; Rogers et al, 2012( .منظور پاسخ به سؤال اول  به
پژوهش، مبنی بر بازشناسی جایگاه فضاهاي زیرسطحی در ارتقاء پایداري و 

آوري شهري، به تطبیق ابعاد کارکردي فضاهاي زیرسطحی در اکوسیستم شهري،  تاب
فرهنگی و اقتصادي و ابعاد  - زیستی، اجتماعی  فضایی، محیط - بديعد کالدر چهار ب

  ).2شکل (شده است   پایداري پرداخته
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زیرسطحی در اکوسیستم شهري و ابعاد توسعه  فضاهاي کارکرديتطبیق ابعاد  -2شکل 
  )نگارندگان: مأخذ(پایدار 
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آوري  تاب ریزي براي برنامه. آوري شهري یک مفهوم مهم براي شهرها است تاب
کننده متابولیسم شهري موجود در  ها و فرآیندهاي تعیین شهري، نیازمند شناسایی سیستم

دهنده و یا تهدیدکننده ساختار و عملکرد شهري با دیدگاهی  هاي شکل شهر و سیستم
عنوان  فضاهاي زیرسطحی، به. )100Resilient Cities, 2018( نگر است جامع و کل

د در کاهش خسارات نتوان ر مفاهیم عقالنیت اکولوژیک مییکی از فضاهاي مبتنی ب
هاي حاد و مدیریت فشارهاي  ها، بهبود وضعیت شهرها پس از بحران ناشی از بحران

هاي  کاهش حرکت سازه. )Admiraal & Cornaro, 2019(د نمزمن بسیار حیاتی باش
وفان و وزش بادهاي شدید منجر به زیرسطحی در مقابل لرزش، ایمنی در برابر ط

همچنین در مقابل . شود کمترین خسارات بر ساختارها و فضاهاي زیرسطحی می
فرایندهاي سیل، انتشار مواد رادیواکتیو، مواد شیمیایی و یا بیولوژیکی در معرض 

  . )Sterling & Nelson, 2013(پذیري کمتري قرار دارند  آسیب
هایی مانند نواحی کویري با تابش شدید خورشید و  از سوي دیگر در مورد مکان

عنوان یک عایق حرارتی عمل  اختالف دماي شب و روز و زمستان و تابستان، خاك به
اي را براي کاهش مصرف انرژي، بهبود کیفیت محیط، آسایش حرارتی و  نموده و زمینه

ساس فضاهاي بر این ا. نماید آوري در برابر تغییرات شرایط اقلیمی ایجاد می تاب
این فضاها براي ایجاد . توانند تضمینی بر تداوم خدمات بحرانی باشند زیرسطحی، می

هایی که با بحران  هاي انتقال آب، توزیع مناسب آب از نواحی فرادست به بخش کانال
ها، حفظ بیالن آبی، جلوگیري از جاري شدن  آبی مواجه هستند، تغذیه آبخوان کم

هاي طبیعی اهمیت  دیریت آب، و حفاظت در برابر بحرانسازي و م سیالب، ذخیره
به این . هاي زیرزمینی، بسیار کمتر مستعد ابتال به زلزله هستند زیرساخت. بسزایی دارند
، بلکه هستندونقل افراد مفید  تنها براي حمل ونقل زیرزمینی، نه هاي حمل معنا، سیستم

بر بالیاي طبیعی استفاده شوند و در عنوان یک سیستم امدادرسانی در برا د بهنتوان می
  ).Admiraal & Cornaro, 2019( بهبودي شهر پس از بحران، نقشی مهم ایفا نمایند
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 پذیر در اکوسیستم شهري فضاهاي زیرسطحی، فضاهاي زیست - 2

پذیري در سطح جهانی، عدم  هاي متنوع زیست با توجه به معیارها و شاخص
پذیري در طی  پذیري و تغییر مفاهیم زیست زیستتعریف مشخص و معیار خاص براي 

هاي مختلف جغرافیایی، اجتماعی، اقتصادي، اکولوژیکی و  زمان و مبتنی بر موقعیت
منظور پاسخ به سؤال دوم پژوهش، مبنی بر تأثیرگذاري کارکردهاي فضاهاي  فرهنگی، به

رها و پذیري شهرهاي کویري، معیا زیرسطحی بر معیارها و زیرمعیارهاي زیست
پذیري بومی شهرهاي کویري با استفاده از روش دلفی استنتاج و  زیرمعیارهاي زیست
 .)1جدول ( ندا تعریف عملیاتی شده

  
 پذیري شهرهاي کهن کویري معیارها و زیرمعیارهاي زیست -1جدول 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  زیرمعیار  معیار
  
  

فرم و 
 کالبد
 شهري

  طبیعی - سازگاري با عوامل محیطی
  )مساحت توده و فضا، نسبت فضاي باز به توده ساختمانی(فشردگی 

  )تراکم ساختمانی، تراکم جمعیت(تراکم 
  ها و معابر گیري ساختمان جهت

  تناسبات و نظم هندسی شبکه معابر
  )ها تنوع شکل و فرم ساختمان(تنوع کالبدي 
  )سازگاري خط آسمان با اقلیم و جهت باد(خط آسمان 

  )جنس و رنگ(مصالح 
  
  
  

فضاي 
  شهري

  پیوستگی فضایی
  گرایی فضایی درون

  )وجود تنوع فضایی و امکان استفاده از آن در شرایط مختلف(پذیري  انعطاف

  )هاي مقاوم و مناسب براي شرایط بحران طبیعی و مصنوع وجود سازه(ایمنی 
در ... گیري فضایی عاري از آلودگی صوتی، آلودگی هوا و شکل(ش محیطی آسای
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معیارهاي 
زیست 
پذیري 

شهرهاي 
کهن 
 کویري

فضاهاي سطحی، آسایش حرارتی، مصونیت در مقابل تغییرات شرایط اقلیمی، 
  ...)تغییرات درجه حرارت، طوفان و

هاي محلی با اندام انسان، توجه به نیازها،  رعایت تناسب میان اندام(مقیاس انسانی 
  )اس بصريها و حو قابلیت

تعادل بین فضاهاي پر و خالی، تعادل بین مسیرهاي سواره و (تعادل و کارایی 
  )منظور درك بهتر سازمان فضایی پیاده، چیدمان بهینه مجموعه انواع فضاها به

  
  
  
  

  عملکرد
 شهري

  ...)کاربري صنعتی، خدماتی، مذهبی، تفریحی، فرهنگی و(ها  تنوع کاربري
  ها اختالط کاربري

 پایداري عملکرد
درپی و کاهش  وجود روشنایی معقول، وجود ارتباط بصري فضاهاي پی(امنیت 

  )زوایاي پنهان، وجود تناسب میان تراکم جمعیت و ابعاد فضا
وجود معابر متعدد به فضاهاي شهري، رعایت (دسترسی و نفوذپذیري 

  )مراتب دسترسی سلسله
فضاهاي پیاده مدار، فضا براي تعامالت  گیري شکل(فضاهاي عمومی و باز 

 )اجتماعی
  )ها و فضاهاي سبز عمومی، باغات و فضاهاي سبز خصوصی پارك(هاي سبز  فضا

ونقل عمومی، مسیرهاي حرکت پیاده و  هاي حمل سیستم(ونقل پایدار  حمل
  )دوچرخه

  
منظر 
 شهري

هنرهاي خیابانی، تجهیزات و مبلمان شهري، ) (مصنوع(کالبدي -مؤلفه فیزیکی
  ...)نما، نماي ساختمان، سنگفرش و حضور آب و آب

ها، دیوارهاي سبز،  مسیرهاي کاشت معابر، سبز راه) طبیعی(کالبدي -مؤلفه فیزیکی
هاي طبیعی، فضاي عمومی در سطوح مختلف، حضور آب  ادغام عناصر و سیکل

  نما و آب
قارن، مقیاس و تناسبات فضا، ریتم و ت) (آسایش بصري(شناختی  مؤلفه زیبایی

  )رنگ و نورپردازي
هاي فرهنگی، تاریخی، نمادها و  حفظ بناها و یادمان(مکانی  -مؤلفه هویتی

  )ها نشانه
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خدمات و 
فرایند 

اکولوژیک 
 شهري

تجدید  هايانرژي از حفظ انرژي و منابع طبیعی، استفاده(حفظ انرژي و منابع 
  )مواد از مجدد استفاده پذیر، پرهیز از اتالف منابع و

آبی،  هايو بدنه ها هاي آب، آبراه آبی، جریان منابع سالمت(وهوا  هاي آب جریان
آن، کریدورهاي جریان  مجدد از استفاده و باران آب سطحی و هاي آب ساماندهی

  )آب و جریان هوا
  پیوستگی شبکه اکولوژیک، کاهش جزایر حرارتی، حفظ سیماي سرزمین

  )صوت و هوا، آب، خاك(انواع آلودگی  کنترل
محیط 
 -اجتماعی
  اقتصادي
  شهري

هاي مشترك، دانش بومی و  سازگاري با شرایط محیطی، ارزش(سبک زندگی 
  )سنتی سازگاري با محیط

احساس هویت، همبستگی اجتماعی، حس تعلق به مکان و (هویت اجتماعی 
  )اجتماع، مشارکت

  )هاي جمعی و گروهی، سرزندگی و نشاط محیطی فعالیت(سرزندگی اجتماعی 
  )هاي اقتصادي پایدار متناسب با شرایط محیطی فعالیت(اقتصاد پایدار 

  
با بررسی پیمایشی و تکمیل پرسشنامه از نوع طیف لیکرت، میزان تأثیرگذاري 

فضایی،  - عد کالبديب 4ابعاد کارکردي فضاهاي زیرسطحی در (متغیرهاي مستقل 
پذیري شهرهاي  بر معیارهاي زیست) زیستی فرهنگی، اقتصادي و محیط - اجتماعی

بخش فرم و کالبد شهري، فضاي شهري،  6در (عنوان متغیرهاي وابسته  کویري به
اقتصادي شهري، منظر شهري و فرایندها و - عملکرد شهري، فرایندهاي اجتماعی

منظور بررسی  به. فت، مورد واکاوي قرار گر)زیرمعیار 35خدمات اکولوژیک همراه با 
پذیري شهرهاي  میزان تأثیرگذاري کارکردهاي فضاهاي زیرسطحی بر معیارهاي زیست

ریزي شهري،  متخصص از رشته برنامه 35ها به روش دلفی و توسط  کویري، پرسشنامه
زیست و شهرسازي تکمیل شد و براي بررسی میزان تأثیرگذاري و  جغرافیا، محیط

مطابق . استفاده شد SPSSو تحلیل آماري  T-testیري از آزمون مقایسه میانگین تأثیرپذ
پذیري شهرهاي کویري متأثر از  با نتایج حاصل از تحلیل آماري، تمام معیارهاي زیست

  ).2جدول (توسعه فضاهاي زیرسطحی هستند 
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 پذیري متأثر از فضاهاي زیرسطحی معیارهاي زیست -2جدول 

   
  
  

معیارهاي 
پذیري  زیست

متأثر از 
فضاهاي 
 زیرسطحی

One-Sample Test 

 Test Value = 2.5 

t df Sig. 
(2-tailed)

Mean 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 
Lower Upper 

  1145/1  8730/0  99375/0 000/0  34  225/17  فرم و کالبد شهري
 8114/1  4171/1  61429/1  000/0  34  138/17  فضاي شهري

  0084/2  7041/1  85625/1  000/0  34  532/25  عملکرد شهري
  2950/1  9050/0  10000/1  000/0  34  804/11  منظر شهري 

خدمات و  
  7510/1  2740/1  51250/1  000/0  34  273/13  فرایندهاي اکولوژیک

فرایندهاي  
  9401/0  5349/0  73750/0  000/0  34  620/7  اقتصادي-اجتماعی

 
 =5/2Test Valueپذیري بر اساس  أثیرپذیري معیارهاي زیستهمچنین میزان ت

پذیري بیشتر از متوسط تحت تأثیر فضاهاي  دهد، که تمام معیارهاي زیست نشان می
دهد، فضاهاي زیرسطحی  نشان می) 1(طور که نمودار  همان. گیرند زیرسطحی قرار می

اي زیرسطحی با ایجاد فضاه. بیشترین تأثیر را بر عملکرد شهري در مرتبه اول دارند
ها، اختالط کاربري، دسترسی و نفوذپذیري، ایجاد فضاهاي عمومی و  تنوع کاربري
فضاهاي . دنونقل پایدار، بیشترین تأثیرگذاري را بر عملکرد شهري دار ارتقاء حمل

شهري، خدمات و فرایندهاي اکولوژیک شهري در مرتبه دوم و سوم تأثیرپذیري قرار 
یافته  یزان تأثیرپذیري به فرایندهاي اجتماعی و اقتصادي اختصاصدارند و کمترین م

در مناطق شهري، تضاد بین فضاهاي موجود و نیاز به فضاهاي جدید براي . است
در این شرایط، مدیریت کمبود فضا . خورد وضوح به چشم می عملکردهاي گوناگون به

شود و نیاز به  رها تبدیل میها به یکی از مسائل اصلی در این شه بندي فعالیت و اولویت
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توان  صنعتی، اداري، تجاري را با استفاده از فضاهاي زیرسطحی می :هایی مانند کاربري
  . تأمین نمود

توسعه فضاهاي زیرسطحی مسبب ایجاد فشردگی شهري است که در نهایت 
رویی و کاهش پیامدهاي  ها در مناطق مرکزي شهر و کنترل پراکنده اختالط کاربري

خصوص در  این فضاها به. از رشد گسترده شهري را به دنبال خواهد داشت ناشی
ها روي  یابی آن هایی اختصاص یابند، که مکان توانند به کاربري شهرهاي کویري می

ها که ممکن  عالوه بر این، برخی فعالیت. باشد سطح زمین مشکل و یا غیرممکن می
توانند در  د، مینرسان باش ري آسیباست بر منظر و فرایندهاي اکولوژیک شهرهاي کوی

هاي زیرزمینی نقش مهمی در انتقال گاز، آب و برق،  تونل. یابی شوند این فضاها مکان
ایجاد چنین فضاهایی عالوه بر تأمین نیازهاي مختلف . دارند ...آوري فاضالب و جمع

شود و بسیاري  ها می ساکنین، موجب هماهنگی و یکپارچگی در خصوص مدیریت آن
همچنین . دهد ها در شهر را کاهش می از آثار منفی حاصل از عدم هماهنگی زیرساخت

هاي کنترل اثرات  ترین روش ونقل عمومی زیرسطحی از مهم هاي حمل استفاده از شبکه
هاي  عالوه بر این، سیستم. هاي ترافیکی شهري است ونقل و گره منفی سیستم حمل

. نمایند کنندگان تأمین می راي استفادهونقل زیرسطحی، ایمنی و سرعت را ب حمل
کاهش کاهش رشد گسترده شهرها، موجب فضاهاي زیرزمینی با ایجاد فضاهاي مازاد، 

 شود میجزایر حرارتی کاهش تغییر کاربري اراضی، کاهش فضاهاي باز و سبز شهري و 
در  .بخشد هاي آزاد مردم، خودروها، اطالعات، کاالها و خدمات را بهبود می جریان و

قابلیت شهرهاي با به این حالت شهرها بیش از فرم پراکنده شهري فعال بوده و 
  .دنیاب ارتباطات اجتماعی ارتقاء می
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میزان تأثیرپذیری معیارھای زیست پذیری شھری ازفضاھای زیرسطحی

میزان
تأثیرپذیری

 مقایسه میزان تأثیرپذیري معیارهاي زیست پذیري از فضاهاي زیرسطحی شهري -1نمودار 

  
  تحلیل راهبردي فضاهاي زیرسطحی - 3

آیند تحلیل راهبردي توسعه فضاهاي زیرسطحی در یزد در ابتدا به در طی فر
شده  پذیري از فضاهاي زیرسطحی پرداخته بررسی میزان تأثیرگذاري معیارهاي زیست

ارزیابی عوامل  - 1ریزي راهبردي، به  اي برنامه است و با طی فرآیند چهار مرحله
بندي نهایی  اولویت - 3ایجاد ماتریس عوامل داخلی و خارجی  - 2خارجی و داخلی 

تدوین راهبردهاي مناسب جهت توسعه فضاهاي  - 4عوامل داخلی و خارجی و 
یکـی از ابزارهـاي بسـیار مهـم در فرآینـد تـدوین . شده است  زیرزمینی پرداخته

اساسـاً سوآت . شـود وسیله آن اطالعات مقایسه می سوات است کـه به  راهبرد، تکنیک
که چارچوبی  )Hom Haacke, 2001: 3(یزي راهبردي است ر یـک ابـزار برنامه

 عنوان امروزه سوات به. شـود هـاي سیسـتمی محسوب مـی مفهومی براي تحلیـل
- ها تهدیدها، قوت- ها ابـزاري نـوین بـراي تحلیـل عملکردها و وضعیت فرصت

ر ریزي راهبردي قرا ها، مورداستفاده طراحان، ارزیابان و متخصصین برنامه ضعف
هـا و  در ایـن مـدل، یـک راهبـرد مناسـب، قـوت). Yan et al, 2015(گیرد  می

  . رساند هـا و تهدیـدها را بـه حداقل ممکن می ها را به حداکثر و ضعف فرصت
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نظیر وجود (بنابراین با توجه به بررسی محیط داخلی، نقاط قوت شهر یزد 
اي را براي توسعه فضاهاي  ینهکه زم) فضاهاي زیرسطحی و کریدورهاي زیرسطحی آبی

نظیر رشد گسترده و پراکنده شهر و (آورد و نقاط ضعف شهر یزد  زیرسطحی فراهم می
که ضرورت توسعه فضاهاي زیرسطحی را ایجاب ) تغییرات شدید کاربري اراضی

همچنین با توجه به بررسی محیط خارجی، فهرستی از . شده است  کند، شناسایی می
تواند در شهر یزد ایجاد نماید،  تی که توسعه فضاهاي زیرسطحی میها و تهدیدا فرصت

  .گذارد فهرست را به نمایش میاین  3شده است، که جدول  تهیه
  

توسعه ) ها و تهدیدهاي فرصت(و عوامل بیرونی ) ها ها و ضعف قوت(عوامل درونی  -3جدول 
 فضاهاي زیرسطحی شهر یزد

 نقاط ضعف نقاط قوت
 S1 یرسطحی و کریدورهاي آبی وجود فضاهاي ز

ها  ها، رودخانه مسیل(دهنده فراشهر، شهر و فرو شهر  ارتباط
  )و مسیرهاي قنات متروکه

S2 هاي اقتصادي و  پویایی جمعیت و رونق فعالیت
  ...)بازارها و(هاي مرکزي و تاریخی  تجاري سنتی در بخش

 S3 هاي سازگاري با شرایط محیطی و  نمادها و سمبل
  یکبستر اکولوژ

 S4  هماهنگی، یکپارچگی و امکان تعامل فضاهاي
  زیرسطحی با بافت تاریخی

 S5 امکان حضور توریست و گردشگر  
 S6 ورسوم کهن و دانش بومی همزیستی  ها، آداب ارزش

  با طبیعت
S7 ستالژي و تجربه استفاده از فضاهاي وحس ن

  زیرسطحی درگذشته
 S8  خود وجود فضاهاي زیرسطحی که طی زمان عملکرد

  ...)ها و انبارها، آسیاب آب(اند  داده را ازدست
 S9 تغییر و تعرض به فرم، فضا و عملکرد بسیاري از  عدم

  هاي بافت تاریخی بخش
 S10 و هاي تاریخی، مذهبی، معماري وجود جذابیت 

 هاي آبی سنتی سازه

 W1 آبی، وزش بادهاي نامطلوب شدید،  بحران کم
  هاي شن، خشکسالی طوفان
W2 هاي تاریخی، تخریب  یف استحکام مجموعهتضع

  میراث تاریخی و فرهنگی
W3 رشد پراکنده و گسترده شهري  
W4 تغییرات شدید کاربري اراضی  
W5  کمبود فضاهاي باز شهري، تراکم فزاینده

  ساختمانی و کارکردي در بخش مرکزي شهري
W6  کمبود فضاهاي سبز و پوشش گیاهی، افزایش

  جزایر حرارتی
W7 هاي مثبت اجتماعی  رفتن ویژگی از دست- 

  هاي تاریخی فرهنگی در بافت
W8  مشکل ترافیکی، ازدحام وسایل نقلیه، تداخل

  مسیرهاي سواره و پیاده
W9  ایجاد فضاهاي ناکارآمد ازنظر دسترسی و سامانه

  هاي غیر پیاده محور تردد، ایجاد مسیرها و گره
W10 مشکالت اقلیمی و شرایط حاد کویري  
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 تهدیدها  اه فرصت

O1  پیوستگی شبکه اکولوژیک و حفظ سیماي سرزمین در
  فضاهاي روسطحی

O2 مداري مراکز تاریخی و مرکزي شهر،  تقویت پیاده
دسترسی و ...)  و مسیر پیاده، دوچرخه(ونقل پایدار  حمل

  فرهنگی -هاي تاریخی نفوذپذیري به مکان
O3  تأمین ارتباطات و پیوستگی فضایی در سطوح

  ی و روسطحیزیرسطح
 O4  صوتی، بصري، دید و منظر، (ارتقاء آسایش محیطی

  ...)اقلیمی، حرارتی و 
O5 تعادل بین  -کارایی و تعادل بین فضاهاي پر و خالی

  چیدمان بهینه فضایی - مسیرهاي سواره و پیاده
O6 دهی  ها، قابلیت جاي پایداري عملکردي کاربري

یسات و هاي پشتیبان، مدیریت بحران و تأس کاربري
  تجهیزات در سطوح زیرسطحی

O7 هاي  استفاده از انرژي ،حفظ انرژي و منابع طبیعی
  تجدیدپذیر، سازگاري با شرایط طبیعی و محیطی کویر

O8  افزایش گشایش فضایی و تنوع فضایی و تأمین
  نیازهاي فضایی

O9  ،فرصت براي اختالط عناصر طبیعی با محیط مصنوع
روسطحی و حفظ  حفاظت از فضاهاي باز و سبز

  وهوا کریدورهاي جریان آب
O10  افزایش درآمد اقتصادي ناشی از استفاده بیشتر و
  تر از زمین متراکم

T1 هاي تاریخی و فرهنگی به دلیل عدم  تخریب بافت
  رعایت حریم

T2 هاي سست زمین، تخریب  امکان ریزیش الیه
مسیرهاي قنات و فضاهاي زیرزمینی موجود در اثر 

  نادرستسنجی  مکان
T3 هاي  انتشار گازهاي آالینده موجود در مسیر قنات

متروکه، گسترش بیماري و تهدید بهداشت عمومی به 
  هاي فاضالب ها و چاه دلیل وجود کانال

T4 گذاري کم بازده خطر سرمایه  
T5  خطر یکنواختی فضا، مشکالت تهویه و روشنایی

  نامناسب
T6 منیت ایجاد فضاهاي ناامن و جرم خیز، کاهش ا

هاي تاریخی و فرهنگی از طریق اتصال به  مجموعه
  فضاهاي زیرسطحی

T7  تضییع حقوق مالکان طرح، وجود فضاهاي منفصل
  زیرزمینی و خطر تداخل فضاهاي زیرزمینی

T8 عدالتی در استفاده از فضا بی  
T9 عدم رعایت مقیاس انسانی، ناخوانایی فضایی  

T10 آلودگی خاك هاي جذبی، انتشار  برخوردار با چاه
 و تخریب شرایط طبیعی و توپوگرافی منطقه

  
با توجه به نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید حاصله، ماتریس سوات عوامل 

وتحلیل این  براي تجزیه. تأثیرگذار بر توسعه فضاهاي زیرسطحی شهر یزد تشکیل شد
، از ترین راهبردهاي مؤثر بر توسعه سطوح زیرسطحی شهر یزد عوامل و تعیین مهم

سازي وزن هر عامل  نرمال. روش ارزیابی عوامل داخلی و عوامل خارجی استفاده شد
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در ادامه وزن موجود هر عامل با امتیازي بین یک تا پنج . بین صفرتا یک صورت گرفت
با . تعیین و با ضرب امتیاز ضریب اهمیت و امتیاز وضع موجود، امتیاز نهایی بدست آمد

ترین نقاط قوت شهرکویري یزد در جهت توسعه  مهم) 4ول جد(توجه به نتایج حاصله 
هاي  هاي تاریخی، مذهبی، معماري و سازه فضاهاي زیرسطحی، شامل وجود جذابیت

آبی، در مرتبه اولی و وجود فضاهاي زیرسطحی که طی زمان عملکرد خود را 
هاي  هاي اقتصادي و تجاري در بخش اند، پویایی جمعیت و رونق فعالیت داده ازدست

مرکزي و تاریخی، یکپارچگی و امکان ایجاد تعامل بهینه بین فضاهاي زیرسطحی و 
تغییر و تعرض به فرم، فضا و عملکرد در بسیاري از  مرکزي شهري، عدم- بافت تاریخی

  .هاي بافت تاریخی استنتاج شد بخش
  

زد در جهت اي، ضریب اهمیت، امتیاز نهایی و رتبه نقاط قوت شهر ی میانگین رتبه - 4جدول 
  توسعه فضاهاي زیرسطحی

میانگین   نقاط قوت  یفرد
  اي رتبه

ضریب 
  اهمیت

امتیاز 
 رتبه  نهایی

S1 

وجود فضاهاي زیرسطحی و کریدورهاي آبی 
ها،  مسیل(دهنده فراشهر، شهر و فرو شهر  ارتباط

 )ها و مسیرهاي قنات متروکه رودخانه

27/4  064/0  273/0  6  

S2 
هاي اقتصادي و  یتپویایی جمعیت و رونق فعال

 هاي مرکزي و تاریخی تجاري سنتی در بخش
17/4  150/0  626/0  3  

S3 
هاي سازگاري با شرایط محیطی  نمادها و سمبل

 و بستر اکولوژیک
33/3  071/0  236/0  7  

S4 
هماهنگی، یکپارچگی و امکان تعامل فضاهاي 

 زیرسطحی با بافت تاریخی
93/3  151/0  593/0  4  

S5 8  190/0  044/0  33/4 یست و گردشگرامکان حضور تور  

S6 
ورسوم کهن و دانش بومی  ها، آداب ارزش

 همزیستی با طبیعت
07/4  034/0  138/0  9  
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S7 
ستالژي و تجربه استفاده از فضاهاي وحس ن

 زیرسطحی درگذشته
27/4  025/0  106/0  10  

S8 
وجود فضاهاي زیرسطحی که طی زمان عملکرد 

 ...)ها و بارها، آسیابان آب(اند  داده خود را ازدست
53/4  162/0  734/0  2  

S9 
تغییر و تعرض به فرم، فضا و عملکرد  عدم

  5  416/0  099/0  20/4  هاي بافت تاریخی بسیاري از بخش

S10 
 و هاي تاریخی، مذهبی، معماري وجود جذابیت

 هاي آبی سنتی سازه
60/4  201/0  925/0  1  

  -  237/4  1  -  مجموع
 

حاکی از آن است که ) 5جدول (قاط ضعف شهر یزد نتایج حاصل از بررسی ن
تخریب میراث تاریخی و فرهنگی، رشد پراکنده و گسترده شهري، تغییرات شدید 
کاربري اراضی که منجر به کاهش فضاهاي باز و سبز و افزایش جزایر حرارتی شهري 

هاي مرکزي شهري، مشکل  شده است، تراکم فزاینده ساختمانی و کارکردي در بخش
رافیک، ازدحام وسایل نقلیه و تداخل مسیرهاي پیاده و سواره، مشکالت اقلیمی و ت

پذیري شهري  ترین معضالتی است که منجر به کاهش زیست شرایط حاد کویري از مهم
  .شده است
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اي، ضریب اهمیت، امتیاز نهایی و رتبه نقاط ضعف شهر یزد در جهت  میانگین رتبه -5جدول 
  یتوسعه فضاهاي زیرسطح

میانگین   نقاط ضعف  ردیف
  اي رتبه

ضریب 
  اهمیت

امتیاز 
 رتبه  نهایی

W1 
فضاهاي ناکارآمد از نظر دسترسی و سامانه تردد، 

  8  112/0  023/0  87/4  هاي غیر پیاده محور ایجاد مسیرها و گره

W2 
هاي تاریخی، تخریب  تضعیف استحکام مجموعه
  1  947/0  296/0  20/3  میراث تاریخی و فرهنگی

W3 2  908/0  223/0  07/4 شد پراکنده و گسترده شهرير  
W4 6  194/0  044/0  42/4 تغییرات شدید کاربري اراضی  

W5 
کمبود فضاهاي باز شهري، تراکم فزاینده ساختمانی و 

 کارکردي در بخش مرکزي شهري
53/4  109/0  494/0  4  

W6 
کمبود فضاهاي سبز و پوشش گیاهی، افزایش جزایر 

 حرارتی
80/3  139/0  528/0  3  

W7 
ها و مسیرهاي جریان آب زیرزمینی  آلودگی قنات

 توسط فاضالب
10/3  017/0  053/0  10  

W8 
مشکل ترافیکی، ازدحام وسایل نقلیه، تداخل 

  5  364/0  084/0  33/4  مسیرهاي سواره و پیاده

W9 
فرهنگی  - هاي مثبت اجتماعی از دست رفتن ویژگی

  9  085/0  026/0  28/3  هاي تاریخی در بافت

W10 
آبی،  مشکالت اقلیمی و شرایط حاد کویري، بحران کم

  7  139/0  040/0  47/3  هاي شن وزش بادهاي شدید، طوفان

  -  824/3  1  -  مجموع
  

هاي حاصل از توسعه فضاهاي زیرسطحی در شهر کویري  نتایج بررسی فرصت
، صوتی، بصري، دید و منظر(دهد که ارتقاء آسایش محیطی  نشان می) 6جدول (یزد 

، حفظ انرژي و منابع طبیعی و سازگاري با شرایط طبیعی و ...)اقلیمی، حرارتی و
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محیطی کویر، فرصت براي اختالط عناصر طبیعی با محیط مصنوع و حفاظت از 
ها،  فضاهاي باز و سبز، کریدورهاي جریان هوا و آب، پایداري عملکردي کاربري

ران و تأسیسات و تجهیزات در هاي پشتیبان، مدیریت بح دهی کاربري قابلیت جاي
سطوح زیرسطحی، افزایش گشایش فضایی و تنوع فضایی و تأمین نیازهاي فضایی، 
پیوستگی شبکه اکولوژیک و حفظ سیماي سرزمین در فضاهاي روسطحی، کارایی و 
تعادل بین فضاهاي پر و خالی، تعادل بین مسیرهاي سواره و پیاده، چیدمان بهینه 

ونقل پایدار از  مرکزي شهر و حمل - هاي تاریخی مداري بخش فضایی، تقویت پیاده
  .شود هایی است که براي مناطق کویري ایجاد می ترین فرصت مهم

  
هاي حاصله از توسعه  اي، ضریب اهمیت، امتیاز نهایی و رتبه فرصت میانگین رتبه -6جدول 

  فضاهاي زیرسطحی در شهر یزد

میانگین   ها فرصت  ردیف
  اي رتبه

ضریب 
  یتاهم

امتیاز 
 رتبه  نهایی

O1 
پیوستگی شبکه اکولوژیک و حفظ سیماي سرزمین در 

  6  211/0  048/0  40/4  فضاهاي روسطحی

O2 
افزایش درآمـد اقتصـادي ناشـی از اسـتفاده بیشـتر و      

  10  118/0  025/0  73/4  تر از زمین متراکم

O3 
تأمین ارتباطات و پیوستگی فضایی و طراحی با مقیاس 

  9  136/0  038/0  57/3  روسطحیانسانی در سطوح 

O4 
صوتی، بصري، دیـد و منظـر،   (ارتقاء آسایش محیطی 

  1  90/0  208/0  33/4  ...)اقلیمی، حرارتی و 

O5 
کارایی و تعادل بین فضاهاي پر و خـالی، تعـادل بـین    

  7  206/0  050/0 13/4  مسیرهاي سواره و پیاده، چیدمان بهینه فضایی

O6  

دهـی   قابلیـت جـاي   هـا،  پایداري عملکـردي کـاربري  
هاي پشتیبان، مـدیریت بحـران و تأسیسـات و     کاربري

  تجهیزات در سطوح زیرسطحی
20/4  122/0  512/0  4  
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O7 
هاي تجدیدپذیر،  حفظ انرژي و منابع، استفاده از انرژي
  2  98/0  213/0  60/4  سازگاري با شرایط طبیعی و محیطی

O8 
افــزایش گشــایش فضــایی و تنــوع فضــایی و تــأمین 

  5  46/0  125/0  67/3  هاي فضایینیاز

O9 

فرصت براي اختالط عناصر طبیعی با محیط مصـنوع،  
حفاظت از فضـاهاي بـاز و سـبز روسـطحی و حفـظ      

  وهوا کریدورهاي جریان آب
18/4  130/0  543/0  3  

O10 

مـداري مراکـز تـاریخی و مرکـزي شـهر،       تقویت پیاده
دسترسـی  ...) مسیر پیاده، دوچرخه، (ونقل پایدار  حمل

 -هـاي تـاریخی   هـا و مکـان   و نفوذپذیري بـه یادمـان  
 فرهنگی

87/3  042/0  162/0  8  

  -  228/4  1  -  مجموع
   

ترین تهدیدات ناشی از توسعه فضاهاي زیرسطحی در شهر کویري یزد  مهم
هاي سست زمین، تخریب  امکان ریزش الیه: اند از به ترتیب عبارت) 7جدول (

سنجی نادرست، تخریب  جود در اثر مکانمسیرهاي قنات و فضاهاي زیرزمینی مو
هاي تاریخی و فرهنگی به دلیل عدم رعایت حریم، انتشار گازهاي آالینده موجود  بافت

هاي متروکه، گسترش بیماري و تهدید بهداشت عمومی به دلیل وجود  در مسیر قنات
خریب هاي جذبی، انتشار آلودگی خاك و ت هاي فاضالب، برخورد با چاه ها و چاه کانال

با بازگشت سرمایه اندك و گذاري  شرایط طبیعی و توپوگرافی منطقه، خطر سرمایه
تضییع حقوق مالکان طرح است که نیازمند ارائه راهبردهایی در جهت کاهش تأثیر این 

  .باشد تهدیدات می
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ي اي، ضریب اهمیت، امتیاز نهایی و رتبه تهدیدات ناشی از توسعه فضاها میانگین رتبه -7جدول 
  زیرسطحی در شهر یزد

 تهدیدها  ردیف
میانگین 

  اي رتبه
ضریب 
  اهمیت

امتیاز 
 رتبه  نهایی

T1 
هاي تاریخی و فرهنگی به دلیل عدم  تخریب بافت
  2  936/0  242/0  87/3  رعایت حریم

T2 
هاي سست زمین، تخریب قنات و فضاهاي  ریزش الیه

  1  29/1  289/0  47/4  سنجی نادرست زیرزمینی در اثر مکان

T3 

هاي  انتشار گازهاي آالینده موجود در مسیر قنات
متروکه، گسترش بیماري و تهدید بهداشت عمومی به 

  هاي فاضالب ها و چاه دلیل وجود کانال
07/3  164/0  503/0  3  

T4 5  183/0  061/0  00/3  گذاري کم بازده خطر سرمایه  

T5 
خطر یکنواختی فضا، مشکالت تهویه و روشنایی 

  10  048/0  018/0  67/2  نامناسب

T6 

ایجاد فضاهاي ناامن و جرم خیز، کاهش امنیت 
هاي تاریخی و فرهنگی از طریق اتصال به  مجموعه

  فضاهاي زیرسطحی
53/3  034/0  12/0  7  

T7 
تضییع حقوق مالکان طرح، وجود فضاهاي منفصل 

  6  134/0  033/0  07/4  زیرزمینی و خطر تداخل فضاهاي زیرزمینی

T8 8  11/0  025/0  07/4  تفاده از فضاعدالتی در اس بی  
T9 9  10/0  027/0  73/3  عدم رعایت مقیاس انسانی، ناخوانایی فضایی  

T10 
هاي جذبی، انتشار آلودگی، تخریب  برخورد با چاه

  4  455/0  107/0  25/4  شرایط طبیعی و توپوگرافی منطقه

  -  87/3  1  -  مجموع
  

ري بسیار کاربردي براي درك و وتحلیل سوآت، ابزا با توجه به اینکه روش تجزیه
ها و  ها، فرصت ها، ضعف گیري مسائل شهري است، ضمن بررسی قوت تصمیم
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راهبرد تدافعی کاهش . آورد تهدیدها، امکان تدوین چهار راهبرد متفاوت را فراهم می
سازي تهدیدات است و راهبرد انطباقی  منظور کاستن و خنثی هاي سیستم به ضعف

. هاي موجود ببرد ها بتواند حداکثر استفاده را از فرصت ستن از ضعفتالش دارد تا با کا
همچنین هدف راهبرد اقتضایی به حداکثر رساندن نقاط قوت و به حداقل رساندن 

الزم به ذکر . رساند ها را به حداکثر می تهدیدات است و راهبرد تهاجمی قوت و فرصت
  .گردد رائه میا 8است که راهبردهاي منتج از جدول سوات در جدول 

  
پذیري در شهر  منظور ارتقاء زیست ماتریس راهبردهاي توسعه فضاهاي زیرسطحی به -8جدول 

  کویري یزد
 تهدید  فرصت    

    O4  صوتی، (ارتقاء آسایش محیطی
بصري، دید و منظر، اقلیمی، حرارتی 

  ...)و 
O7 حفظ انرژي و منابع طبیعی - 

هاي تجدیدپذیر،  استفاده از انرژي
زگاري با شرایط طبیعی و محیطی سا

 کویر

O9  فرصت براي اختالط عناصر
طبیعی با محیط مصنوع، حفاظت از 

فضاهاي باز و سبز روسطحی و 
  وهوا حفظ کریدورهاي جریان آب

O6 ها،  پایداري عملکردي کاربري
هاي  دهی کاربري قابلیت جاي

پشتیبان، مدیریت بحران و تأسیسات 
  یو تجهیزات در سطوح زیرسطح

O8  افزایش گشایش فضایی و تنوع
 فضایی و تأمین نیازهاي فضایی

T2 هاي سست  امکان ریزیش الیه
زمین، تخریب مسیرهاي قنات و 
فضاهاي زیرزمینی موجود در اثر 

  سنجی نادرست مکان
 T1 هاي تاریخی و  تخریب بافت

  فرهنگی به دلیل عدم رعایت حریم
T3  انتشار گازهاي آالینده موجود در

هاي متروکه، گسترش  قنات مسیر
بیماري و تهدید بهداشت عمومی به 

هاي  هاي و چاه دلیل وجود کانال
  .فاضالب

T10 هاي جذبی،  برخورد با چاه
انتشار آلودگی، آلودگی خاك و 

تخریب شرایط طبیعی و توپوگرافی 
  منطقه

T4 گذاري کم بازده خطر سرمایه  
 

عوامل  
 بیرونی

 SWOT تحلیل

عوامل 
درونی
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نقاط 
 قوت

 S10 هاي  وجود جذابیت
هبی، معماري، تاریخی، مذ

  هاي آبی سنتی سازه
S8  وجود فضاهاي

زیرسطحی که طی زمان 
عملکرد خود را 

انبارها،  آب(اند  داده ازدست
  ...)ها و آسیاب

S2  پویایی جمعیت و
هاي  رونق فعالیت

اقتصادي و تجاري سنتی 
هاي مرکزي و  در بخش
  ...)بازارها و(تاریخی 

S4  هماهنگی، یکپارچگی
هاي و امکان تعامل فضا

زیرسطحی و با بافت 
  تاریخی

S9  ،عدم تعرض به فرم
فضا و عملکرد بسیاري از 

  هاي بافت تاریخی بخش

  راهبردهاي تهاجمی
 SO1 ها و سبز  طراحی پیاده راه

هاي ترافیکی و  ها و کاهش گره راه
  دسترسی آزاد به بافت تاریخی

SO2 هاي ناسازگار  انتقال کاربري
  به فضاهاي زیرسطحی

 SO3 ونقل زیرزمینی  ه حملتوسع
صورت زیرگذر سواره یا  به

  هاي زیرزمینی پارکینگ
 SO4  ایجاد فضاهاي متنوع با

عملکردهاي فرهنگی، اجتماعی، 
اقتصادي، تفریحی در سطوح 

  زیرسطحی
SO5 هاي پشتیبان و  طراحی سامانه

مدیریت بحران در فضاهاي 
  زیرسطحی

  
  

  راهبردهاي اقتضایی
TS1 اي تخصیص بودجه کافی بر

پذیري  تعیین نواحی با احتمال آسیب
  باال

TS2 هاي  بازنگري در فعالیت
هاي  اقتصادي و بها دادن به جاذبه

  دستی تاریخی و سنتی و صنایع
TS3  احیاء و توسعه مجموعه

فضاهاي زیرسطحی تک عملکردي و 
ارتباط کالبدي آنها براي استفاده 

  اجتماعی و شهري
TS4 یابی مناسب  استقرار و مکان

ها و تأسیسات و  ذخایر، شبکه لوله
هاي  کنترل مرکزي آن و زیرساخت

  شهري
TS5 هاي گردشگري،  توسعه طرح

ها،  هتل(ارائه امکانات و خدمات 
هاي سنتی و  شاپ ها و کافی رستوران

  ...)زیرزمینی و 
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نقاط 
 ضعف

W2  تضعیف استحکام
هاي تاریخی،  مجموعه

تخریب میراث تاریخی و 
  فرهنگی

W3 اکنده و رشد پر
  گسترده شهري

W6  کمبود فضاهاي سبز و
پوشش گیاهی، افزایش 

  جزایر حرارتی
W5  کمبود فضاهاي باز

شهري، تراکم فزاینده 
ساختمانی و کارکردي در 

  بخش مرکزي شهري
W8  ،مشکل ترافیکی

ازدحام وسایل نقلیه، تداخل 
 مسیرهاي سواره و پیاده

 راهبردهاي انطباقی

SW1 اء هاي مرمت و احی طرح
  بناهاي تاریخی و میراث فرهنگی

SW2  طراحی مناسب فضاهاي
  منظور جذابیت بیشتر زیرسطحی به

SW3 هاي امن و  طراحی پناهگاه
هایی که نیازمند فضاهاي  کاربري

  محصور است
SW4 هاي توسعه فضاهاي باز  طرح

و سبز، کریدورهاي جریان هوا و 
آب با عملکردهاي اکولوژیک در 

  فضاهاي سطحی
SW5 هاي مرمت و توسعه  رحط

ها و  رودخانه(فضاهاي زیرسطحی 
ارتقاء ...) هاي متروکه و مسیل

ارتباطات فضاهاي زیرسطحی شهري 
 و ارتباطات شهر و فراشهر

  راهبردهاي تدافعی
TW1 سازي خاك، تقویت پی  مقاوم

ایجاد سپرهاي مقاوم (سازي  و پی
  ...)و
 TW2 سنجی  یابی و امکان مکان

سطحی و رعایت صحیح فضاهاي زیر
  حریم بافت تاریخی و جدید

TW3 سازي خاك و  هاي پاك طرح
تعیین میزان مجاز مداخله در سطوح 

  خاك
 TW4 هاي بهینه  انتخاب گزینه

ریزي و طراحی فضاهاي  برنامه
ها  زیرسطحی در جهت کاهش هزینه

هاي خورشیدي براي  استفاده از پنل(
تأمین انرژي الزم جهت روشنایی، 

ستم سرمایش و گرمایش تهویه، سی
  ...)و

TW5  استفاده از مصالح مقاوم در
هاي صوتی  برابر حریق و زلزله، عایق

 و حرارتی و رطوبتی

  

  گیري نتیجه
نگاه  - 1توسعه فضاهاي زیرسطحی با دو نگاه متفاوت در شهرها اتفاق افتاده است؛ 

ل تک نگاه اول شام. توسعه جامع فضاهاي زیرسطحی- 2موضعی و پروژه محور، 
در این . شوند صورت خاص و براي یک پهنه منتخب تعریف می هایی است که به پروژه

در نگاه . شود موارد، فضاهاي زیرسطحی در قالب یک اقدام موضعی طراحی و اجرا می
شود  هاي جامع و یکپارچه با موضوع فضاهاي زیرسطحی، تدوین و اجرا می دوم، برنامه

. گیرد رسطحی در یک پهنه یا کلیت شهر مدنظر قرار میو استفاده از ظرفیت فضاهاي زی
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نگر، تحلیل راهبردي مبتنی بر اصول  در مطالعه حاضر سعی شده است با دیدگاه کل
پذیري  منظور ارتقاء زیست عقالنیت اکولوژیک توسعه فضاهاي زیرسطحی به

ضاهاي نتایج مطالعه حاکی از آن است که کارکردهاي ف. شهرکویري یزد، انجام پذیرد
تواند  می) فرهنگی و اقتصادي - فضایی، محیط زیستی، اجتماعی - کالبدي(زیرسطحی 

به عبارتی نتایج . آوري شهر یزد فراهم آورد اي را براي ارتقاء پایداري و تاب زمینه
، واالس و ان )2016(، کیان )2018(هاي محققانی چون ادمیرال وکومارو  مطالعه با یافته

ریزي براي استفاده  که معتقدند برنامه) 2016(، ژو و ژائو )2016(، کایشی )2016(جی 
هاي محیطی  از فضاهاي زیرسطحی، ابزاري براي تأمین فضاهاي مورد نیاز، حفظ ارزش

و سطحی زمین، کاهش تأثیرات منفی بر سیماي سرزمین، کاهش محدودیت در 
  . جهت است باشد، هم فرایندهاي توسعه شهري می

هاي  دهد که وجود نقاط قوت در شهر یزد، نظیر جذابیت نشان می هاي مطالعه یافته
هاي آبی سنتی، وجود فضاهاي زیرسطحی که طی زمان عملکرد  تاریخی، معماري، سازه

هایی که توسعه فضاهاي زیرسطحی در  ، همچنین فرصت...اند و داده خود را ازدست
ایش فضایی، تنوع تواند ایجاد نماید، نظیر گش شرایط سخت اکولوژیک شهري می

صوتی، بصري، دید و منظر، (فضایی، تأمین نیازهاي فضایی، ارتقاء آسایش محیطی 
، فرصت براي اختالط عناصر طبیعی با محیط مصنوع، حفاظت از ...)اقلیمی، حرارتی و

دهنده راهبردهایی مناسب در برابر  فضاهاي باز و سبز روسطحی، همگی شکل
فضایی شهر یزد، نظیر تبدیل شکل فشـرده  - کالبدي هاي حاصل از روند توسعه چالش

به گسترده شهري، توسعه فضاهاي گمشده، تغییرات کاربري اراضی، افزایش تردد و 
  . پذیري شهري است ونقل، کاهش اختالط کاربري و در نهایت کاهش زیست حمل

فضاهاي زیرسطحی با ایجاد گشایش فضایی، رفع کمبود فضاهاي باز و سبز 
اي را  ها به زیر سطح و آزادسازي فضاهاي سطحی، زمینه نتقال برخی از کاربريشهري، ا

فرساي کویري  آوري بیشتر در مقابل شرایط طاقت براي ارتقاء کیفیت فضایی و تاب
هاي ترافیکی، تفکیک مسیرهاي پیاده و سواره،  همچنین با کاهش گره. کند ایجاد می
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زیرسطحی مقاوم و ایمن در برابر سوانح  هاي حیاتی، تولید فضاهاي جانمایی شریان
طبیعی، کارایی فضاهاي زیرسطحی در فرایند مدیریت بحران، عملکرد شهري را بهبود 
بخشیده و در نهایت با کنترل دما، کاهش اتالف انرژي و منابع و کاهش جزایر حرارتی 

کر است که ذ شایان. آورد پذیري شهري فراهم می اي را براي ارتقاء زیست زمینه... و 
تحلیل راهبردي توسعه فضاهاي زیرسطحی شهر یزد در جهت بازآفرینی اصول 
عقالنیت اکولوژیک و تجلی مفاهیم سازگاري با شرایط اکولوژیک از طریق خلق یک 

  . گرفته است  تجربه مستقیم انجام
طرح توسعه فضاهاي زیرسطحی در این شهر کویري از اصول عقالنیت اکولوژیک 

نگر، ارتباطات و بازخوردها، ساختار  زهاي انسانی، تفکر سیستمی، دیدگاه کلتأمین نیا(
هاي مختلف زمانی و مکانی، یکپارچگی اکولوژیک،  سلسله مراتبی و حفظ مقیاس

تنظیم مداخالت انسانی در  سیستم، ارتقاء خدمات اکوسیستمی، مدیریت فرایند و پویایی
عنوان یک فرایند مرکزي، در جهت  هب )فرایندهاي اکوسیستمی و رویکرد مشارکتی

ریزي سازگارانه با بستر اکولوژیک و شرایط محیطی بهره گرفته است تا گامی  برنامه
. آوري اکوسیستم شهري بردارد پذیري و تاب د کوچک در جهت ارتقاء زیست7هرچن

 سو و ریزي مشارکتی و ارتباطی میان افراد جامعه از یک ها، نوعی برنامه این نوع طرح
هاي  امید که با توسعه و اجراي طرح. هستندهمچنین، جامعه و طبیعت از سویی دیگر 

هاي اکوسیستم  هاي روزافزون در جهت غلبه بر چالش زیست، پیشرفت محیط با ازگارس
  .شهري بخصوص شهرهاي کویري صورت پذیرد
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