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 چكيده

و جريان رفت و  كنندمردم جهان در شهرها و مناطق شهري زندگي مي بخش اعظمي از جمعيتامروزه 
ست كه شهرها ياين اولين زماني ن. باشددر حال افزايش مي... درون آنها، از شهري به شهر ديگر ودر آمد 

 چنينبيني به پيشن ايهاي بسيار دور،  هاوارد، هنارد و اودجسال در روبرو شده اند و سئلهبا اين م
  .پرداخته بودند يشرايط

يست زدر مفهوم توسعه پايدار كه هدف ايجاد هماهنگي و تعادل بين عوامل اقتصادي، اجتماعي و 
در پي  كه اين پيشنهاد. باشدايجاد شهر فشرده مي ،نمايد، يكي از پيشنهادات اصليمي دنبالمحيطي را 

فاهيم و مشد،  مطرحهاي زيست محيطي گرفتن بحرانو شدت ها گسترش حومه، افزايش سفرها
بسياري از جمله فشردگي و تراكم، استفاده از حمل و نقل پايدار، اختالط كاربري و استفاده از  موضوعات
در مناطق شهري نياز به فضا براي عملكردهاي جهت دستيابي به شهر فشرده،  .نمايدمي عنوانمنابع را 

ورد و در اين راستا استفاده از فضاهاي زيرسطحي شهر گزينه جذابي در خبه چشم مي تمختلف به شد
اي استفاده از بعد سوم شهر يگر بكارگيري اين فضاها به گونهبه عبارت د. آيداين خصوص به شمار مي

 . شودپايداري محسوب مي و ، مفاهيم مطرح شده در آنفرم فشرده شهردر جهت دستيابي به 

هاي هايي مانند مراكز خريد، رستوران، حمل و نقل، ساختمانانند به كاربريتومي ي زيرسطحيفضاها
اختصاص يابند، محوري براي حركت پياده ... اداري، مراكز ورزشي، پاركينگ، تاسيسات و تجهيزات و 

بل اه قتاما نك. باشند و يا با توجه به نوع معماري ويژه خود، صرفه جويي در مصرف انرژي را موجب شوند
ابعاد، فرم و كاركرد اين فضاها با توجه به شرايط اقتصادي، اجتماعي جه در اين ميان اين است كه تو

با . باشدريزي آنها نيز يكسان نميهاي ساخت، مديريت، كنترل و برنامهتفاوت دارد و شيوه...فرهنگي و 
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را در جهت  آنهانقش  تا پس از معرفي اين فضاها،آن است  پژوهش برتوجه به موارد اشاره شده، اين 
دستيابي به پايداري مورد بررسي قرار داده و پيشنهاداتي در خصوص الزامات و چگونگي استفاده از آنها 

 .ارائه نمايد
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