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ها، کارکردها و انواع فضاهای زیرزمینی سنتی با تأکید بر  بازشناسی ضرورت
 تجارب ایرانی
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 31/06/1399                                       اریخ دریافت مقاله:                                                                                                           ت

 24/01/1400                                                                                   تاریخ پذیرش مقاله:                                                               

 چکيده  
های گذشته، است. تجلی این مهم در دوره های زندگی و سکونت در طول تاریخ بوده ترین روشاستفاده از فضاهای زیرزمينی یکی از مهم

هاا   شود. مطالعه چيستی، چرایی، ضرورتمقياس بنا و سکونتگاه در مناطق مختلفی از جهان محسوب می های مهم فضایی دریکی از گونه
مطالعاه  های آن در نقاط مختلف جهان مسئله اصلی این تحقيق است. هدف ایان نوشاتار،    و چگونگی استفاده از این نوع فضاها و ویژگی

مقاله حاضر که با روش تحقيق  های زیرزمينی و انواع آن در ایران و جهان است. ها، چگونگی استفاده از فضاها و سکونتگاه علل، ضرورت
هاای گذشاته تااکنون باا علال و      از دوره دهد که این ناوع فضااها  است، نشان می های موردی انجام شدهتحليلی و قياسی و مطالعه نمونه

های متنوع مورداساتفاده   طی و توپوگرافی، اقتصادی در قالب فرمهای محي های گوناگونِ اقليمی، دفاعی و امنيتی، اعتقادی، ویژگی ضرورت
فضاهای زیرزمينی از مزایای ایمنی و امنيت، ثبات دمایی و تغييرات دمایی اندک برخوردار اسات و محيطای مسااعد بارای     اند. قرار گرفته

زیرزمينای در دو  های  سکونتگاهاغلب نماید. م میغذایی فراه زیست انسان و نيازهای حياتی وی از قبيل ذخيره و نگهداری احشام و مواد
دار قارار  هاای شايب   ای در زماين ای و صخرهپایههای کوه های زیرزمينی در مناطق مسطح و بدون شيب و سکونتگاه گونه اصلی سکونتگاه

های محيطی ایجاد  امنيتی و محدودیتهای اقليمی،  ویژه تونس با ضرورت در چين و مناطق شمال آفریقا، بهها  سکونتگاهگيرند. این نوع می
غارب   های گونه دوم در مناطق کوهساتانی شامال   آباد و سکونتگاههای گونه اول در مناطق کویری مانند نوش اند. در ایران سکونتگاهشده

عی از علل اصالی پيادایو و   های امنيتی، اقليمی و طبي طورکلی ضرورت روند. بهشمار می های بارز بهایران مانند روستای کندوان، از نمونه
هاایو، فضااهایی   ها و پناه بردن به زیرزمين، عالوه بر حفاظات انساان و دارایای    ها و کوهاست. حفاری زمين، تپه کارکرد این فضاها بوده
انگيازی بااالیی   فارد، از جاذابيت و خااطره    دليل منظر درونی و بيرونی منحصربه است. این فضاها به وجود آورده ماندگار در طول تاریخ به

تواند در حفظ هویت بومی ویژه در روستاها می های مثبت این فضاها به ویژه برای گردشگران و غيرساکنان برخوردارند. توجه به ویژگی به
 ها نقو مؤثری ایفا نماید. آن
 
 : فضای زیرزمينی، سکونتگاه زیرزمينی، محدودیت اقليمی، ایمنی و امنيت، توپوگرافی.کلمات کلیدی 
 
 molaei.2488@gmail.com .استادیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اسالمی تبریز، تبریز، ایران *
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 مقدمه   
بشاار از روزگاااران دیاارین در زناادگی بااا مشااکالت  

ای روبرو بوده و برای رفع نيازها و حل مشکالت عدیده
های زیستی اش، به توسعه مجتمعخود و اعضای وابسته

اساات.  اختااهو اسااتفاده از فضااا بااه انحاااپ مختلااف پرد
 طبيعات اغلب این مشکالت یا در ارتبااط باا    درگذشته
، سرما و گرماای شادید، حفاظات از    ها بارشبوده مانند 

ای و حماالت  قبيلاه  هاای گزند حيوانات و یاا باه نازاع   
دشمنان و ضرورت حفاظت از تهاجم دشمنان و غاارت  

شد. در این راستا وی از فضاا بارای   اموالشان مربوط می
داری لااوازم و محصااوالت خااود بهااره هاازناادگی و نگ

باارد. گاااهی اوقااات خویشااتن یااا لااوازم و وسااایل  ماای
کارد. حفاظات از   هاا پنهاان مای   را از دیاده  موردنيازش

وهوای نامناسب، حفاظت از گزند حيوانات وحشای   آب
 برد.و یا تهاجم دشمنان به زیرزمين پناه می

 همساز باا  هایی مکانعنوان زیرزمينی به های سکونتگاه
هاایی ارزشامند بارای    طبيعت، از معماری غنی و آموزه

راساتا   ایان ، معماران و شهرساازان داراسات. در  طراحان
عناوان  زیرزمينای، باه   های سکونتگاهبازشناسی فضاها و 

یکی از مظاهر تجلی معماری و شهرسازی بومی، اماری  
ضااروری و باادیهی اساات. فضاااهای زیرزميناای در     

ایااران بااا درک از  زیرزميناای جهااان و هااای سااکونتگاه
فضااها   در حوزه اقليم این ویژه بهمحيطی  های ضرورت

وجود اند. کار گرفته هدر جهت اهداف خود ب خوبی بهرا 
بيابااانی، ساااحلی و مناااطق کوهسااتانی، بيابااانی، نيمااه 

ومرطاوب،  وخشک، گرموهوای سرد کوهستانی، گرم آب
است تاا در طاول تااریخ باه تناوع از       معتدل باعث شده

ين و فضاهای زیرین آن استفاده شود. همچناين نباود   زم
امنيت نيز باعث ایجاد بعضی فضاهای زیرزمينای ممانناد   

هاای مخفای، انبارهاا و    زیرزمينای، تونال   های سکونتگاه
اساات. همچنااين در بعضاای   مخااازن زیرزميناایه شااده 

هاا بارای   و تپاه  هاا  کاوه هایی در زیار  ، زاغهها سکونتگاه
اری احشااام مااورد  دذخيااره محصااوالت و یااا نگهاا   

 است.گرفتهبرداری قرار می بهره
 البته الزم به ذکر است که فضاهای زیرزمينی در دوره  

 

گوناااگون  هااای ضاارورتمعاصاار در کاربردهااا و بااا  
در  -تأسيساتی، نظاامی اقتصادی، ترافيکی، زیرساختی و 

، زیرگذرها، شبکه مترو، انبارهاا، فضااهای   ها تونلقالب 
 شاود  استفاده مای  -اداری و ورزشی تجاری وزمينی زیر

 

شاود. بلکاه   پرداختاه نمای   هاا  آنکه در این پژوهو به 
باار  تأکياادفضاااهای زیرزميناای قاادیمی و ساانتی بااا   

سکونتی و ملزوماات آن و توجاه باه ابعااد      های قابليت
 شود.مختلف زندگی انسان در ایران و جهان مطالعه می

حااوزه توسااعه فضاااهای   یهااا پااژوهو نیتاار مهاام
ه در کتاب 1996رسطحی عبارتند از: گيدئون گوالنی مزی

 بندی جامعی از طراحی شهری فضاهای زیرزمينی، دسته
 

های کاربرد سنتی و نوین فضاهای زیرزمينای ارائاه   گونه
-1982استرلينگ و جاان کاارمودی م   اند. ریموندنموده
ای در تبياين و گساترش   گساترده  یهاا  پژوهوه 2018

از نگاه علمای و فنای انجاام    دانو فضاهای زیرسطحی 
ه نيز تحقيقات موضوعی 2009اند. نيکوالی بابيلف مداده

ریاازی شااهری و و مياادانی متنااوعی بااا رویکاارد برنامااه
 اساات. همچنااين انتشااارات و  الزامااات فناای انجااام داده

 

االنه انجمان جهاانی تونال، نقاو     هااس دوسا  کنفرانس
جهاانی  ای در توسعه تجارب، فنی و استانداردهای  ه ویژ

 .استفضاهای زیرسطحی داشته

از ساه   متأثرضرورت استفاده از فضاهای زیرسطحی،  
کشاااورزی بااه  هااای زمااينرونااد عمااده اساات: تباادیل 

 شهری؛ افزایو جمعيت شهرنشينی در جهان  های توسعه
 

. زیسات  محيطو گسترش نگرانی در مورد حفظ و بهبود 
 دهاد  مای ارائه  هایی فرصتاستفاده از فضای زیرسطحی 

 نمایاد  مای که به اصالح و بهبود ایان ساه روناد کماک     
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دالیاال  یطااورکل بااهه. 3:1388 کااارمودی و اسااترلينگ،م
توسعه زیرساطحی در دوره معاصار عبارتناد از: ایجااد     

 اقليمی در شارایط نامسااعد اقليمای،    محيطی با آسایو
کماک باه   ، ونقال شاهری  توسعه و یا حل مسائل حمال 

وری از ارزش بهاارهو افاازای ،زیسااتپایااداری محاايط
 نيازهاای فضاایی و عملکاردی و    نيتأم اقتصادی زمين،

 ایجاد محيطی ایمن در مواقع بحرانی و سوانح.
 فرایند انجام پژوهشروش تحقیق و 

بنابراین با طرح این موضوع، هدف این تحقيق، مطالعه 
هااا، چگااونگی اسااتفاده از فضاااهای    علاال، ضاارورت

ناای و انااواع آن  زیرزمي هااای زیرزميناای در سااکونتگاه 
هاای عبارتناد از:    های پژوهو باشد. همچنين پرسو می

هاای   هاای کاارکردی و ویژگای    الفه علل و ضارورت 
هااای زیرزميناای  فضااایی کالباادی فضاااها و سااکونتگاه 

هاای   های مختلف فضاها و سکونتگاهچيست؟ به گونه
زیرزمينی در تجارب ایرانی و جهانی کدامند؟ باا توجاه   

تحقياق   تحقيق حاضر نيازمند روشهای فوق، به پرسو
ای رشاته تحليلی است که با توجه به ماهيت ميان-قياسی

مختلااف محيطاای و انسااانی،   هااای مؤلفااهموضااوع در 
های مطالعه اسانادی  ضروری است که با استفاده از شيوه

 است. ای انجام شدهو کتابخانه
این تحقيق، از  موردنيازآوردن اطالعات  دست بهبرای  
ای و منابع دانشاگاهی فارسای و التاين و    کتابخانه اسناد

اسناد تاریخی استفاده شده و پاس از تبياين مطالاب باه     
پرداختااه  هااا آناسااتنتاا از  بناادی وتحلياال و دسااته 

عنوان منباع  است. پس از تعریف فضای زیرزمينی به شده
نخورده و پناهگاهی امن در برابر شارایط  و ثروتی دست

فضاهای زیرزمينای در   کارگيری به های ضرورتناپایدار، 
اسات.   زیرزمينی بررسای و تحليال شاده    های سکونتگاه

شااناختی، انااواع فضاااهای سااپس بااا رویکااردی گونااه 
زیرزمينی را از حيث نوع کااربری و مقيااس اساتفاده و    

هاای باارز   عمومی و خصوصی بودن با توصايف نموناه  
 .اسات  گياری شاده  بندی و نتيجهمطالعه و در پایان جمع

 مالحظه است. قابل 1این فرایند در تصویر شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 پیشینه پژوهش

حااوزه توسااعه فضاااهای  یهااا پااژوهو نیتاار مهاام 
ه در کتاب 1996زیرسطحی عبارتند از: گيدئون گوالنی م
بندی جامعی از طراحی شهری فضاهای زیرزمينی، دسته

ی و نوین فضاهای زیرزمينای ارائاه   های کاربرد سنتگونه
-1982اند. ریموند استرلينگ و جاان کاارمودی م  نموده
ای در تبياين و گساترش   گساترده  یهاا  پژوهوه 2018

دانو فضاهای زیرسطحی از نگاه علمای و فنای انجاام    
و  یهاا  یژگا یوماذکور بار    یهاا  پژوهواند. اغلب داده
ی، محيطا فضاهای زیرسطحی در ابعاد زیست یها تيقابل

پدافند غيرعامال، کارکردهاا و مساائل شاهری متمرکاز      
شاهری، توساعه    ساات يتأس یدها  یجاا  ازجملاه است. 
ساطحی،   یهاا  آب، شبکه زهکشی یونقل حملفضاهای 

 نمودار فرایند انجام پژوهش . 1ت

 های گذشتهها و کارکردهای فضای زیرزمینی در دوره تبیین ضرورت

های استفاده ها، ابعاد، ضرورتمطالعه و بررسی تعاریف، ویژگی
ریزی و طراحی در  فضاهای زیرزمینی و مالخظات برنامه

 های مختلفدوره

شناسی و تحليل گونه
های استفاده از  ضرورت

فضاهای زیرزمينی در 
 های زیرزمينیسکونتگاه

 سوابق چهانی و ایرانی استفاده از فضاهای زیرزمینی

 ای زیرزمینی و شهرها و روستاهای زیرزمینیبندی فضاه طبقه

های های فضاها و سکونتگاهو تحليل ویژگیبازشناسی  -
 زیرزمينی

 ریزی و طراحی فضاهای زیرزمينی مالحظات برنامه -
 

بندی گام جمع
دوم و گام 
 سوم

 

گام 
 چهارم

 گام سوم

 گام دوم

 گام اول

 های اقليمیتضرور

های امنيتی ضرورت
 نظامیه -مدفاعی

 های اعتقادیضرورت

های مربوط ضرورت
ها به زمين مناهمواری
 و توپوگرافیه

های ضرورت
 محيطیزیست
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جویی در مصارف انار،ی،   زیرزمينی، صرفه یها پناهگاه
کمبود فضا  مسئلههوا و صدا و حل  یها یآلودگکاهو 

ست. نيکوالی بابيلف ا ذکر قابلزیرین زمين  در ترازهای
ه نيز تحقيقات موضاوعی و ميادانی متناوعی باا     2009م

ریاازی شااهری و الزامااات فناای انجااام  رویکاارد برنامااه
هاس دوسااالنه  است. همچنين انتشارات و کنفرانس داده

ای در مستندسااازی انجماان جهااانی توناال، نقااو ویااژه
ارتقاای اساتانداردهای فنای، طراحای و     سوابق موفق و 
 .استای زیرسطحی داشتهاحداث فضاه

این فضاها را از ابعااد   ه1996م 1استرلينگ و کارمودی 
گيری، خصوصايات ساایت   عملکرد، هندسه، منشأ شکل

اند، هر کادام  بندی نمودههای پرو،ه طبقه و سایر ویژگی
هاای اصالی و    های اصلی نياز در زیرگاروه  از این گروه
ملکاردی  اند. بارای مثاال گاروه ع    شده بندی  فرعی دسته

خااانواری و هااای مسااکونی متااک   شااامل زیرگااروه 
صانعتی، ماذهبی، اداری،   م چندخانواریه، غيرمساکونی 

تجاااری، فراغتاای، تفریحاای، پارکينااگ، انبااارداری و    
ونقال و انار،یه معادنی،    کشاورزیه، زیرساختی محمل

بنادی  دفاعی و تأسيسات نظاامیه اسات. طبقاه   م نظامی
 -ی منفاذدار فضاا م هاای شاکلی   هندسی شامل زیرگروه

تونال افقای، ماورب و     -گمانه و چاه عماودی و مایال  
هاای بازر ه    غار طبيعی، گودال، چاله و حفره -مارپيچ

باشد. از نظر ارتبااط  شده می در دو گونه طبيعی، حفاری
های مربوطه عبارتناد از: زیرساطح    با سطح نيز زیرگروه

زمين، خاکریزی شده، بدون خاک بر روی باام و دامناه   
 ه.48:1388مکارمودی و استرلينگ، بلندی 

هاای  بنادی، متخصصاان رشاته   عالوه بر ایان تقسايم  
گوناگون مرتبط با موضوع، از لحاظ مختلف این فضااها  

نمایند: متخصصان ترافيک باه  بندی و تحليل میرا دسته
هاای   هاای زیرزمينای، زیرگاذرهای ساواره، تونال      تونل

ی اتومبيال  هاا  های متارو و توقفگااه  زیربستر دریا، تونل

و  هاا، غارهاا  شناساان باه دخماه   نمایند. باستاناشاره می
مانده از گذشته اشااره دارناد.    های زیرزمينی بجایحفره
شناسان از معادن و منابع زیرزمينای   شناسان و معدنزمين

هاا،  کاانی م برداری از مصالح و منابع زیرزمينیبرای بهره
ين تأسيساات  کنند. مهندسسنگ و ...ه یاد می نفت، زغال
هاای مشاترک تأسيسااتی ماگاوی شاهریه یاا       به تونال 
های تأسيساتی منفرد آب، برق، گاز، فاضاالب و ...   تونل

نمایناد. مسائولين نظاامی از مراکاز نظاامی و      تأکيد مای 
هاای اختفاای    های زیرزمينی، محل جنگی اعم از پناهگاه

افزارهااای نظااامی، مراکااز اتماای زیرزميناای و    جنااگ
کنناد. مادیران شاهری باه     یرزمينی یاد میهای ز پناهگاه

اغلب فضاهای مذکور برای استفاده در مواقع بحرانای از  
های شهری، جنگ، طوفان و ساوانح بارای   قبيل سيالب

نماینااد. معماااران بااه   ماادیریت بحااران اسااتفاده ماای  
هااا ماننااد مساااکن زیرزميناای میااا هااای خانااه زیاارزمين

هاا و گاودال   ها، شاودان قرارگرفته در دل کوهه، سرداب
هااای موجااود در فضاااهای معماااری گذشااته و  باغچااه

هاا و  هاا از قبيال پارکيناگ   هاا، بارا   زیرزمين ساختمان
های زیرزمينای تمرکاز دارناد. در    ها و انباریموتورخانه

پژوهو حاضر با نگاهی جاامع و عمياق باه بازشناسای     
کارکردهای فضای زیرزمينی و انواع این فضااها و علال   

 شاود. نتاایا ایان واکااوی     پرداختاه مای   هاا  پيدایو آن
هاای فضاای زیرزمينای     که معطوف به ماهيت و قابليات 

ریزان و طراحان تواند در هدایت نگرش برنامهاست، می
هاا در اقادامات آیناده     به این ناوع فضااها و ساکونتگاه   

 استفاده شود.
های نظری و ميدانی فضاهای زیرزمينی در  در پژوهو

هاای   ساکونتگاه  -1ررسای نماود:  ایران در چند دساته ب 
آباد کاشان و ساامن   زیرزمينی نوش زیرزمينی ممانند شهر

شناسای   های ميادانی و باساتان   در همدانه که در کاوش
ها و مستندساازی   اند که در حال ادامه کاوشکشف شده
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فضااهای زیرزمينای    -2و کارکرد گردشاگری هساتند.   
 هاه قنات ها وهای دزفول، گودال باغچه مهمچون شوادان

 که اغلب در مطالعاات معمااری و مرمات موردمطالعاه     
و احياپ قرار بوده و در طيفی از کارکردهای خصوصای،  

 شااوند. خاادماتی، پااذیرایی و گردشااگری اسااتفاده ماای 
هااای مربااوط بااه فضاااهای زیرزميناای در   پااژوهو -3

ساازی،  ونقل و تونال  های معادن، سدسازی، حملحوزه
های مشترک تأسيساتی  تونلتأسيسات آب و فاضالب و 

شوند. شهری که اغلب از بعد فنی و مهندسی مطالعه می
برخای از  فضاهای زیرزمينی در طورکلی در استفاده از  به

هاا و کاربردهاا بااهم همپوشاانی و     هاا، تخصا   حوزه
طاور مثاال آثاار زیرزمينای      هایی وجود دارد، بهمشابهت

هاا و  تونال  گردشگران؛ شناسان و تاریخی از نظر باستان
نقل و مدیران شاهری  وشبکه مترو از نظر مهندسان حمل

 اند. موردتوجه
 

 های فضاهای زیرزمینی ها و ویژگیگونه
 انواع فضای زیرزمینی

هاای   فضاهای واقاع در ساطوح زیارین زماين شاکل     
هاا زیارزمين اسات.     تارین آن گوناگونی دارد که متداول

مينای  عبارات گونااگونی بارای توصايف فضااهای زیرز    
در زماين  »هاا عبارتناد از:    رود که برخای از آن کار می به

بااه شااکل زمااين »، «زمااين در تماااسِ بااا»، «شااده ادغااام
ه. فضاااهای 123: 1382مواتسااون و لااب، «شااده ساااخته

زیرزمينی یا زیرسطحی، فضاهایی هساتند کاه تماام یاا     
 اسات  ها در زیار زماين واقاع شاده     درصدی از کالبد آن

ن عنااوین باه فضااهایی اطاالق     ه. ایا 2 تصویر شاماره م
های دور تا دوران معاصر با اهداف شود که از گذشته می

کاار   گوناگون اقليمی، امنيتای، اقتصاادی و حفااظتی باه    
سه دسته  معموالًاز نظر عمق فضاهای زیرزمينی رود.  می

و بارای معاادن    0-10 ها ساختمانعمق مبرای اصلی کم
شاود  بنادی مای  ه، عمق متوسط و عميق در دسته100-0

ریزیان، مهندساان،  که به کاربری مربوطه و دیدگاه برنامه
برداران بساتگی دارد. بادیهی   طراحان، سازندگان و بهره
، هااا ساااختمانهااا در مااورد اساات کااه بااازه ایاان عمااق

 کاامالً تواناد  يسات محلی و شهری، معادن و ... مای تأس
 .متفاوت باشد

 

 

 

 

 
 

ی زیرزميناای را از فضاااها ،ه1996م2گياادئون گااوالنی
لحاظ عمق فضا و ارتباط آن با زیر و روی زمين در پنا 

 کند: بندی می دسته طبقه
 3زمینی-های درونخانه

طورمعمول در توضيح نوعی مسکن در  این نوع فضا به
رود که روی سطح زماين باوده و    کار می متحده به ایاالت
متار ضاخامته حفاظات     ای خاکی مدر حدود نيمبا الیه
شود. این روش پاسخی به مصرف باالی انر،ی برای  می

هاای ناساازگار   خصوص در اقليم سرمایو و گرمایو به
 الفه-3تصویر شماره م است

 

 

 
 

 

   4های نیمه زیرزمینیخانه
نااوعی مسااکن زیرزميناای اساات کااه قساامتی از آن   

باشد. ایان  زیرزمين و قسمتی از آن روی سطح زمين می

نفوذپذیری  ضاهای زیرزمینی براساس میزانبندی فطبقه. 2ت
 (51:1388ن )کارمودی و استرلینگ، و ارتباط با سطح زمی

بندی گونه اول از فضاهای زیرزمینی در طبقه. الف( 3ت
 (Golany and Ojima,1996:3) یگوالنگیدئون 
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کاررفتاه در   مساکن باه   تارین فارم  نوع مسکن معماولی 
روستاهای چين، ،اپن سایر مناطق تااریخی اسات. ایان    

شاود.   فرم هنوز هم در روستاهای آفریقایی اساتفاده مای  
های زیرزمينی در روستاهای منااطق شامالی چاين،    خانه

 هااای زمسااتانی اسااکيموها،  جنااوب تااونس و کلبااه  
 به.-3 تصویر شمارهم باشد هایی از این نوع می نمونه

 

 

 
 

   5های زیرسطح زمینخانه
دارای عمق  -با الگوی حياط مرکزی -هااین نوع خانه

متر یاا   کمی بين سقف خانه تا سطح زمين مدر حدود نيم
هاا در   های گذشته توساط رومای   کمتره بوده و در زمان
شاد  ای در شمال تاونس اساتفاده مای   شهرهای مستعمره

 اه.-3تصویر شماره م
 

 

 

 
 

 6ای(صخره) یرزمینیزهای خانه
تارین فارم فضاای زیرزمينای      این ناوع فضاا معماول    

است. عمق این فضاها  شده در سراسر تاریخ بوده استفاده
متار از ساقف تاا     3معقول و مناسب باوده مدر حادود   

 سطح زمينه و به این دليل فضاای زیرزمينای باه روش   
اسات. روشای کاه در آن     شاده  خلق می 7برش و پوشو

موردنياز نيسات. گاوالنی دساته     هيچ مصالح ساختمانی
هاای معاصار از قبيال    پنجمی را که مربوط باه اساتفاده  

های ایستگاهی متارو و مراکاز خریاد زیرزمينای     مجتمع
 ده -3تصااویر شااماره م نمایاادباشااد، معرفاای ماای ماای
 ه.Golany and Ojima,1996:3 م

 
 
 
 

 

 های فضای زیرزمینیویژگی
رساطحی،  نگر باه موضاوع فضاای زی   در رویکرد کلی

شاود؛ باه   عنوان منبعی ارزشمند نگریسته می زیرزمين به
هااایی  هااا و ارزشایاان معناای کااه زیاارزمين از فرصاات

تواند توسط انساان در هار زماان    برخوردار است که می
تواند باه چهاار منباع مهام      استفاده شود. این قابليت می
برای ساختمان  «فضا»عنوان منبع  تقسيم شود: زیرزمين به

عنااوان منبااع  هااای شااهری، زیاارزمين بااه ختو زیرسااا
آیاد، زیارزمين    دسات مای   هاا باه   که از حفاری «مصالح»
عناوان منباع    ، زیارزمين باه  «آب زیرزمينی» عنوان منبع به
ه. Parriaux&et al,2007: 2م «زیرزمينااای انااار،ی»

ویاژه   همچنين فضاهای زیرزمينی در مواقاع بحرانای باه   
پایينی برخوردارناد   پذیریپایداری باال و آسيبزلزله از 

طااورکلی فضاااهای  . بااههGolany and Ojima,1996م
هاایی حفااظتی، نگهاداری،     توانند ویژگای زیرزمينی می

 همراه داشته باشاند  اختفاپ، منبع آب، انر،ی، مصالح را به
 .ه1جدول شماره م

 های ذاتی فضای زیرزمینقابلیت

 گرفتن اختفاپ، پناه کردن؛ پنهان شدن، پنهان 1

 پذیرهای موردنياز و آسيب دهی کاربری نبع فضا؛ برای جایم 2

 هایو، نگهداری مواد و غذا از بالیای طبيعی و غيرطبيعیحفاظت انسان و دارایی 3

 استخراا منابع، نگهداریهم منبع مواد و مصالح 4

 جویی در مصرف انر،یصرفه گرمایی ومنبع انر،ی؛ زمين 5

 آب زیرزمينی منبع 6

 

بندی گونه دوم از فضاهای زیرزمینی در طبقه. ب( 3ت
 (Golany,1996:3)گیدئون گوالنی 

بندی گونه سوم از فضاهای زیرزمینی در طبقه. ج( 3ت
 .(Golany and Ojima,1996:3) گیدئون گوالنی

 بندی گونه چهارم از فضاهای زیرزمینی در طبقه. د( 3ت
 (Golany and Ojima,1996:3  ) گیدئون گوالنی

 (35:1389های ذاتی فضاهای زیرزمینی )موالئی، یتقابل. 1ج
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هررای اسررتفاده از فضرراهای زیرزمینرری در   رتضرررو
 های زیرزمینی سکونتگاه

و  هایی طبيعی و ارگانيک عنوان سکونتگاه روستاها، به 
تنيده با طبيعات ماز نظار فارم، مصاالح،     با مساکنی درهم

های ساخت، نگهداری و مدیریت و منظره یکی از  روش
هاای تجلای کااربرد فضااهای زیرزمينای      بهترین نموناه 

دالیال زیار باشاد:     تواند بهروند. این امر میار میشم به
-دفااعی م هاای امنيتای   های اقليمای؛ ضارورت   ضرورت

هااای  هااای توپااوگرافی؛ ضاارورت  نظااامیه؛ ضاارورت
هاااای مصاااالح و ابزارهاااای   اقتصاااادی؛ محااادودیت

وساز؛ نياز به فضاهای پشتيبان و مناسب از لحاظ  ساخت
الهاا ماواد   کارکردی اقليمی و امنيتی بارای نگهاداری کا  

ه. البتااه در اغلااب  1390غااذایی و احشااام ممااوالئی،   
یابی و احداث بناهاا و فضااهای مختلاف     ها، مکان نمونه

های ماذکور مارتبط    روستاها با چندین مورد از ضرورت
طاور سانتی و باا برحساب نيازهاا و انتقاال        است که به

گياری و آفارینو فضااها    تجارب نسل به نسل به شکل
های برخوردار از  زیرزمينی و سکونتگاهزیرزمينی و نيمه 

 است. فضاهای مذکور منجر شده
 مالحظات اقلیمی

قابليت فضاهای زیرزمينی در تاأمين فضاایی مناساب     
هاای   دالیال ویژگای   برای زندگی، کار، فعاليت و ... باه 

باشد: در اکثر منااطق جهاان، دماای    ذاتی این فضاها می
رارتی متعاادل  تر، محيط ح پایين خاک و سنگ در اعماق

در مقایسااه بااا حااداکثر اخااتالف درجااه  -و باثباااتی را
آورد. دمای متعادل و باثباات   وجود می به -حرارت سطح

زمينه مناسبی بارای   -با نوسانات اندک دمایی -زیرزمين
ميازان انار،ی    نماید.حفظ انر،ی و ذخيرۀ آن فراهم می

شده به حجم فضای زیرزمينی، عماق فضاا، فارم     ذخيره
هااای  چگااونگی ارتباااط بااا بياارون و ویژگاای   فضااا،
 ه.Liu& zhang, 2010مشناسی بستگی دارد  زمين

جرم حرارتی زمين، سيکل نوساانات درجاه حارارت     -
انادازد. مطاابق   کند و به تاأخير مای  ساالنه را تعدیل می

 6.1م فاوتی  20اکثر نوسانات حرارت در عماق   4 شکل
 ه.123:1382رود مواتسون و لب،متریه از بين می

تبادل حرارتی بين انسان، سطوح و مواد سااختمانی   -
طبق چهار اصل فيزیکای: هادایت، جابجاایی، تاابو و     

گيارد. فضااهای زیرزمينای در ساه بعاد      تبخير انجام می
توانند در طراحای اقليمای   هدایت، جابجایی و تابو می

مؤثر واقع شاوند. در فضاای زیرزمينای، در زمساتان باا      
ارا، کاهو نفوذ هاوا و کااهو   کاهو جریان هوای خ

جریان هادایتی حارارت از اتاالف حارارت جلاوگيری      
کند. این فضااها در تابساتان نياز باا کااهو جریاان        می

هدایت، کاهو نفوذ هاوا و کااهو جاذب حارارت از     
خورشيد و استفاده از برودت زمين باه تعاادل دماایی و    

 ه.1382واتسون و لب، م کندآسایو اقليمی کمک می
هااای ساارد دفااع حاارارت از جاادار بيروناای  لاايمدر اق -

 یابد. ساختمان به علت مجاورت با هوای سرد کاهو می

های گرم از جذب حرارت از جادار بيرونای    در اقليم -
علت تاابو مساتقيم خورشايد و همچناين      ساختمان به

 شود. مجاورت با هوای داغ جلوگيری می

ک علت تماس با خاک امکان خنا  های گرم به در اقليم -
 گردد. شدن فراهم می

علات نفاوذ    نياز به انر،ی جهت معتدل ساختن دما به -
 یابد. کمتر هوا به درون بنا کاهو می

نياز به گرمایو و سرمایو مصنوعی در فصول گرم و  -
علت سکون حرارتی در این بناها بسايار کااهو    سرد به
 Golany؛1382یابااااد مواتسااااون و لااااب، ماااای

&Ojima,1996یگر فضاهای زیرزمينای در  د عبارت ه. به
تر از بيرون بوده و باه  تر و در زمستان گرمتابستان خنک

باشند. ایان فضااها باا    تر میدمای آسایو انسان نزدیک
مصرف انر،ی کمتر برای سرمایو و گرماایو فضاایی   
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ویاژه در منااطق باا اقلايم      انسان به مناسب برای زیست
اساسای  این ویژگای  ه. 4شکل م کنندسخت را فراهم می
وضوح قابال احسااس اسات: الافه      در فضاهای زیر به

فضاهای انتقال و نگهداری آب در مناطق گارم از قبيال   
هاا   انبار، قنات، به فضاهایی بارای ساکونت انساان   آب

نگهاداری   هاا، اه فضااهای بارای   ها، حماام مانند خانه
زاغاه،  غذایی و محصوالت کشاورزی مانند  احشام، مواد

 ه.4متصویر شماره  انبارهای زیرزمينی

 
 
 
 
 
 

 

 نظامی( -دفاعی) مالحظات امنیتی
عناوان محلای امان در    های دور زیرزمين بهاز گذشته 

 اسات.  برابر مخاطرات طبيعی و حماالت دشامنان باوده   
عنوان محلی بشر از روزهای نخستين خلقت از غارها به

باارای حفااظ جااان خااود و اختفاااپ در براباار حمااالت  
است. عالوه بر غارها،  استفاده نموده حيوانات و دشمنان

اناد.  بهاره بارده   ها نيز برای حفظ جان خاویو  از قنات
ی اوليه مباا  ها انسانبه زمانی که ، رعامليغپدافند پيشينه 

پنااه بردناد   باه غارهاا   اندیشه محافظت خود از خطراته 
 نياز برخای از مردماان    هاا قبال از مايالد    سالگردد. برمی

و مصر، برای جلوگيری از تهدیدات شهرهای آسيای ميانه 
اتفاق افتد به با محاصره شهر که ممکن بود  دشمن غذایی
 .اندنموده میاقدام  در زیرزمين غالت یساز رهيذخ

روستاهای زیرزمينی در منطقاه شامالی تاونس مانناد     
مربوط به قبایال بربار کاه در معار       -روستای ماتماتا

ن قبياال از ایاا -اناادحمااالت و آساايب مهاجمااان بااوده
 Golany and)رونااد شاامار ماای بااه هااا سااکونتگاه

Ojima,1996).    شهر زیرزمينی زواره و شاهر زیرزمينای
هاایی از فضااهای   آبااد در اساتان اصافهان نموناه    نوش

باشاند. مردماان   زیرزمينی با اهداف دفاعی و امنيتای مای  
، باا پنااه   هاا  مغاول شهر زیرزمينی زواره، در زمان حمله 

ها از حمله و آسيب مهاجمان در امان گرفتن در این فضا
بيرون آمدناد. در   سالمت به ها مغولمانده و بعد از رفتن 
آباد نيز، با توجه به ساختار متاراکم،  شهر زیرزمينی نوش

و فضاهای تودرتو و پيچيده، معيارهاای   ها اتاق، ها داالن
 ی است.بازشناس قابلامنيتی و دفاعی بودن 

 مالحظات اعتقادی
اند که کوه نخستين مخلوق بر این باور بوده گذشتگان 

هاای باساتانی کاوه    خداوند باوده و در برخای فرهناگ   
اسات و بناابراین    مظهری مقدس و جایگاه ایازدان باوده  

ها و گورهایشان را در جاهای مرتفع و  معابد، پرستشگاه
های زیرزمين  ها ایجاد کنند. ازجمله این نيایشگاهدر کوه
خاربس، غاار و نيایشاگاه کوگاان،     توان به غارهاای  می

مجموعه چهل خانه و کالت حيدری بوشهر، غار نياسر، 
 ذکار اسات   نيایشگاه مهاری مراغاه و تااق بساتان قابال     

 ه.75-110: 1392مهاشمی،  ه5تصویر شماره م

 
 
 
 
 
 
 
 

نمایش کاهش نوسان سالیانه درجه حرارت زمین با . 4ت
 (124:1382واتسون و لب،) افزایش عمق

 (100: 1392ه مهری مراغه )هاشمی، نیایشگا. 5ت
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عنوان آخرین منزل و نماد بارز  و محلای    زیرزمين به
عناوان  برای نگهداری ثروت اموات است. زیارزمين باه  

پاذیرد، احتارام باه     مکانی امن مردگاان را در گاور مای   
ها خيلی زود موجب شد که مردگان زیرزمين دفن  انسان

ترین مدت ممکن حفاظ   ها در طوالنی شوند تا پيکره آن
ها را جاویادان سااخت بار ایان      شود و بتوان خاطره آن

های زیرزمينی و اغلب در  ها را در حفره اساس استخوان
ها یا معادن سنگ چيده شدند کاه   می، مغارهغارهای قدی

هاایی  به زیرزمين دفن اموات شهرت یافتند. چنين مکان
پرتقاااله، مکزیااک و جاهااای دیگاار م در پاااریس، رم، اورا

هاای  ه. وجاود سارداب  340:1377باساتيه،  م وجود داشت
های نامداره،  زیرزمينی ممربوط به آرامگاه افراد و شخصيت

 .اسالم گواه این امر هست در دوران قبل و بعد از
ها برخی فضاهای ارامگاهی ایجادشده در داخل صخره

ها دارای قبرهای سنگی اسات کاه درون آن فضاا    و کوه
هاای  عناوان ساازه   ها بهاند. ازجمله گوردخمهایجاد شده

صاورت فضااهای اتااقی     زیرزمينی باستانی هستند که به
شااهده  م شکل دستکند در بسياری از نقااط ایاران قابال   

هاا  ه. ازجملاه گوردخماه  115: 1392مهاشامی،  هستند 
های فخریکا، دکان داوود، صاحنه،  توان به گوردخمهمی

اسحاق وند، داو دختر و نقو رستم اشاره نمود مهماان:  
 ه.115-140

 ها و توپوگرافی زمین( مالحظات طبیعی )ناهمواری
هاای  دار یکی از زمينه های شيبوساز در زمين ساخت 

آمدن فضاهای نيمه زیرزمينی یاا زیرزمينای اسات.    پدید 
هاای پرشايب مانناد برخای     ویژه در محادوده  این امر به
هاا و فضااهای   های روستایی منجار باه خاناه    سکونتگاه

 است. نهفته یا نيمه نهفته در دل زمين شده
انسان برای استقرار در مناطق کوهساتانی، نااگزیر باه     

اساات.  قاادام نمااودههااا ا مداخلااه در زمااين و ناااهمواری
هاااا و در باااين  درگذشاااته ساااکونت در دامناااه کاااوه

دليال امان مانادن از تهاجماات      های بلناد باه   ناهمواری
دشمنان و نامالیماات طبيعای همچاون سايل و طوفاان      

اساات. شااهرها و روسااتاهای واقااع در مناااطق     بااوده
با مداخالت محيطی و حفااری در   کوهستانی و ناهموار

به زیرزمين فضاهای زیرزمينای و  ها و رفتن  ها و کوهتپه
کردند. در ماسوله، ميمند، تحت محافظت زمين ایجاد می

کناادوان، روسااتاهای امورامااان کردسااتان و بسااياری از  
ایاران، معمااری    غارب  هاای غارب و شامال    سکونتگاه

شود. این امر در دوره زیرزمينی دیده میزیرزمينی یا نيمه
تار باه   تر و با اهدافی متناوع معاصر نيز در مقياسی وسيع

 خورد.چشم می
دار را از لحااظ   هاا و روساتاهای شايب    گوالنی زماين 

 کناد: هاا باه ساه دساته تقسايم مای       شيب و نااهمواری 
ی با شيب متوساط  ها زمين -2شيب کم  های با زمين -1
ه. باه عقياده وی،   5شاکل  م های با شايب تناد   زمين -3

دار مزایااای متعااددی دارد: تهویااه،  هااای شاايب زمااين
خورشيد، دید به محيط اطاراف، جاوی    روشنایی و نور

دار های شيبآرام، آسوده و خصوصی. همچنين محدوده
و  «وسااز  دشواری ساخت»مشکالت گوناگونی از لحاظ 

 Golany andه م6متصاویر شاماره    دارناد   «دسترسی»

Ojima,1996: 128.ه 

 
 
 
 
 
 
 
 
% تا 7دار از شیب های شیب ینزممساکن زیرزمینی در . 6ت

 (.Golany and Ojima,1996:129) %80شیب 
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 محیطیهای زیست ضرورت
دالیاال گوناااگونی همچااون ارتباااط بااا  روسااتاها بااه 

 هااای هااای طبيعاای و بااومی، روش   طبيعاات، از فاارم 
وساز محلی، مصالح، عناصر و اجزای طبيعای در   ساخت

 اناد. یکای از  کارده هایشان استفاده می احداث سکونتگاه
باشد. های طبيعی و بومی استفاده از زیرزمين می این فرم

وسااز در قالاب زیرزمينای مانناد     بعضی از انواع ساخت
شده در ساخت و پوشو  مصالح برداشتهبرش و پوشو 
گيری فضاهای زیرزمينی با بهره رود.کار می همان فضا به

ها کمک نموده و از  از عمق زمين، به فشردگی سکونتگاه
باه   های زیستی جلوگيری نماوده و ویه مجتمعررشد بی

-زیست ضامن تاأمين نيازهاای فضاایی    حفاظت محيط

دیگر استفاده  عبارت نمایند. بهعملکردی کمک وافری می
صحيح و منطقی از فضااهای زیرزمينای در مواقاع الزم،    

سوی سکونتگاه پایدار است و فشاردگی راهای    راهی به
شهرهاست و این زیست روستاها و برای پایداری محيط

اماار در معماااری و شهرسااازی بااومی ایااران در مناااطق 
 & Golanyشااود موضااوح دیااده ماای  کااویری بااه 

Ojima,1996:188 ای مصااادیقی هااای پلاه  ه. ساکونتگاه
ویاژه توپاوگرافی    هاای طبيعای باه    بارز از تأثير ضرورت

زیرزمينای   گيری فضاهای زیرزمينی و نيمهزمين در شکل
زهاا و الگاوی زنادگی سااکنان     است که متناساب باا نيا  

 است. شدهاحداث می
 شناسی فضاهای و روستاهای زیرزمینیگونه

 های فضاهای زیرزمینیگونه
ی هااا سااکونتگاهدر  کاررفتااه بااهفضاااهای زیرزميناای 

 بندی نمود:طبقه دودستهتوان در زیرزمينی را می
 ینا يرزمیزهاای  فضاهای ساکونتی: مسااکن و خاناه   . 1
 وپاز، بهداشاتیه   های نشيمن، پخات شده از فضا تشکيلم
، هاا  قناات انبارهاا،  زیرساختیه: آبم بانيپشتفضاهای . 2

   ...یی و احشام و مواد غذاها، اسطبل و انبار ها، زاغهحمام

 ی زیرزمینی  ها سکونتگاههای گونه
ی زیرزمينی متعاددی در سراسار جهاان    ها سکونتگاه 

اناد.  بوده اه انسانوجود دارد. غارها نخستين نوع اسکان 
هاای  گوناه  نیتار  مهام ای یکای از  ی صخرهها سکونتگاه
ی بررس قابل دودستهی زیرزمينی است که در ها سکونتگاه

هاای عظايم و مجازا از    است: در نوع اول، درون صخره
یکپارچااه و مسااتقل ایجاااد  صااورت بااههاام، فضاااها را 

اناد.  شاده اند که هر کدام به یک واحد تبدیل میکردهمی
ای کناادوان و روسااتای مجارشااين در صااخرهروسااتای 

فضاهاست. در نوع  گونه نیازاای شرقی نمونه جانیآذربا
ها با ایجاد و گساترش  و تپه ها کوهدوم، بناها در صخره 
شادند و امکاان ایجااد تزیيناات و     حفراتی سااخته مای  

نااورگير و تمهياادات تهویااه همچااون نااوع اول وجااود 
باه روساتای ميمناد     توانمی دست نیازا است کهنداشته 

مهاشمی،  ه7 تصویر شمارهنمود مدر استان کرمان اشاره 
ی زیرزمينای  ها سکونتگاههای ه. از دیگر نمونه41: 1392

ور، توان از غار کرفتو، روستای زیرزمينی حيلاه ایران، می
آبااد،  شهر زیرزمينی ثامن مالیار، شاهر زیرزمينای ناوش    

مناده، دهکاده   غارهای هنامه شيروان، شهر زیرزمينی د،
 ه.41-72ای اباذر نام برد مهمان: صخره

دوگونه بازر  مسااکن زیرزمينای در چاين و تاونس      
های مسطح عبارتند از: الفه مساکن گودالی که در زمين

 10-3ی و با ابعااد  مرکز اطيحاغلب با فرم مستطيلی و 
متار در عماق ایجااد     10الای   4متر در طول و عر  و 

ای از ایاان نااوع نمونااه 8 شااود. در تصااویر شاامارهماای
دهااد. به روسااتاهای زیرزميناای چااين را نمااایو ماای 

هاا را بارش داده و فارم    کاه صاخره   ایمساکن صاخره 
 شود.پلهه ایجاد میدار مپلهتراس

 فضاهای زیرزمینی مکمل
انسان برای زندگی، کار و فعاليت عالوه بار فضااهای   
سکونتی نيازمند برخی فضاهای مکمل و پشتيبان اسات  
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های گذشته بارای نگهاداری احشاام، ماواد      ه در دورهک
سااازی برخاای کاالهاساات. فضاااهای غااذایی و ذخيااره

زیرزمينی پشاتيبان دارای مصاادیق متناوع و گونااگونی     

ای از فضاهای زیرزمينی نمونه 9 تصویر شمارهاست. در 
شاود کاه از   برای ذخيره و نگهداری غلاه مشااهده مای   

 است. ه شدهی طبيعی استفادها فرمو  مصالح

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هابحث و یافته
طورکلی با مطالعه ابعاد مختلف فضاهای زیرزمينای   به 

تاوان ایان   هاا، مای   و علل و دالیل ایجاد و استفاده از آن
بنادی نماود. نيازهاای    دسته 3فضاها را به شرح جدول 

هااا در رویااارویی بااا  هااا و سااکونتگاههااا، محلااهانسااان
ی امنيتی، طبيعی و اقليمای باه ایجااد ایان     ها محدودیت

هاا و مسااکن زیرزمينای مدر    اند. در خانهفضاها پرداخته
داره علال و  انواع کامالً زیرزمينی، نيمه زیرزمينی و شيب

تااأمين  -1گيااری فضاااها عبارتنااد از: شااکل ضاارورت
توپوگرافی  -3تأمين ایمنی و امنيت،  -2 آسایو اقليمی،
وساز فرهنگ و سبک ساخت -4 های زمين، و ناهمواری

بومی. در ساایر اناواع فضااها نياز مطاابق جادول زیار        
تااأمين آسااایو اقليماای زمااين باارای    -1 عبارتنااد از:
 وساااز بااومی،فرهنااگ و ساابک ساااخت -2سااکونت، 

 ارتباطات همساایگی،  -4دشمن،  تهاجمات با مقابله -3
طااور  تااأمين و انتقااال آب شاارب و کشاااورزی بااه  -5

وجاود   -6ليل گرماای هاوا و تبخيار آن،    زیرزمينی به د
سانت دفان در    -7هاای زماين،    توپوگرافی و ناهمواری
نااامنی و تادفين    -8هاای مختلاف،    زیرزمين در فرهنگ

نگهداری حيوانات و مواد غذایی در شارایط   -9مخفی، 
 ایجاد فضایی ایمن و امن. -10نامساعد اقليمی، 

ابعااد   پایداری فضااهای زیرزمينای تاابع الزامااتی در    
یابی، دسترسی، ایمنی و امنيتی، روحای و روانای و    مکان

بيااان  2محيطاای اساات کااه در جاادول شااماره  زیساات
های زیرزمينای   طورکلی با مطالعه سکونتگاه است. به شده
هاای پيادایو و    ها را از نظر علل و ضرورت توان آنمی

های فرمی و عملکاردی باه شارح جادول زیار       ویژگی
 بندی نمود.دسته

 (47: 1392ر استان کرمان )هاشمی، ینی میمند دروستای زیرزم. 7ت

 (Rudofsky,1964) تای زیرزمینی در شمال چینروس. 8ت
 مقاطعی از چاه غله در هانجیا، شهر لویانگ چین. 9ت

(Golany and Ojima,1996:316) 

  .A زمين
  .Bکاه گندم یا برنا آغشته به 

 روغن حصير بافته
 .C های ضخيم چوبیتخته

  .Dاسکلت چوبی

 

 

 شده از کاه برنا. حصير بافته1
 های ضخيم چوبی. تخته2
 . خاکستر3
 . فضای زهکشی4
 . پوشو نهایی از خاک متراکم5
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 نتیجه
مروری بر تاریخچه استفاده از فضااهای زیرزمينای در   

دهاد کاه ایان فضااها      دوران گذشته و معاصر نشان مای 
مانناد  م هاای متناوع: مساکونی    درگذشته دارای کااربری 

سايه و چاين،   غارهای مساکونی نيماه زیرزمينای در رو   
 مساکن زیرزمينی در روستاهای چين و تونسه، ماذهبی 

ای در آلاورای هناده، انبااری     مانند معابد بودایی صخرهم
های سنتی ذخيره غالت و حبوبات در زیر ساطح   محفره

 اند.زمين در چينه بوده
توجه بر آسایو و راحتی در خلق فضا امری ضروری 

وهاوای ساخت    است. اهميت این امر در مناطقی باا آب 
باشاد، چراکاه   مگرما و سارمای شادیده دوچنادان مای    

 آسایو جسامی یکای از نيازهاای پایاه انساان باوده و       

 

شاود. فضااهای   ای برای آرامو وی محسوب مای زمينه
زیرزمينی از قابليت مناسبی در خلق فضاای مطلاوب از   
لحاااظ دمااایی برخوردارنااد و عااالوه باار آن اسااتفاده از 

رعایاات شاارایط فناای الزم، در بااا  فضاااهای زیرزميناای
جاویی  مصرف انر،ی سرمایشی و گرمایشی نياز صارفه  

 توجهی به همراه دارد. قابل
تواناد عاالوه بار    امروزه فضاهای زیرزمينی سنتی مای 

هااای مکماال سااکونت از قبياال   اسااتفاده در نيازمناادی
تواناد  های زیرزمينی، مای نگهداری کاالها نظير سردخانه
ها محسوب شود.  و استفاده آنجذابيتی برای گردشگران 

ایان نااوع فضااها بااا شاارایط خااص فضااایی از لحاااظ    
دسترسی، تهویه و روشنایی و فرم داخلی و بيرونی فضا 

فاردی بارای    انگيزی و خوشاایندی منحصاربه  از خاطره

 های کارکردی علل و ضرورت / سکونتگاهفضا
 هاویژگی

 کروکی
 مصالح عمق فرم روش ساخت کاربرد

 فضای زیرزمينی

اقليم نامساعد مسرماوگرمای  -1
 ناسازگاره

مصون ماندن از تهدیدات  -2
 طبيعی و غيرطبيعی

عوار  طبيعی و  -3
 های زمين ناهمواری

 الگوی فرهنگی/ اعتقادی بومی -4
ی بومی در استفاده سبک زندگ -5

 از زیرزمين.
نيازهای ایمنی و امنيتی مپناهگاه  -6

 و زندان و ...ه

سکونتی و 
ملزومات آن، 
انباری و 
ذخيره مواد 
غذایی، 
اسطبل، 
 ...پناهگاه و 

متناسب با 
جنس زمين و 
شرایط 
محيطی و 
ها و  توانایی

امکانات 
سازندگان 
مدستکند، 
ترانشه، برش 
 و پوشوه

 

 فرم متأثر از
وضعيت طبيعی 
 و جنس زمين

فرم از قبل م
پله، پله -موجود
مرکزی  حياط

و  زیرزمينی
پاسيو برای 
 ارتباط با بيرونه

 

عمق فضا 
وابسته به 
جنس زمين 
شرایط 

ی و نياز محيط
برابر  کاربران

با یک طبقه 
زیرزمينی، 
کمتر یا بيشتر 
 از آن
 

مصالح بومی 
و از قبل 
 موجود و

سنگ، چوب 
 و کاهگل و ...

 
 

 
 

 

شهرها و 
روستاهای 
 زیرزمينی

 مزمين مسطحه

های گرم  اقليم نامساعد متابستان -1
های سرد و  و خشک و زمستان

خشک با بارش غالب برف، 
 غيرقابل کشاورزیه

 تأمين ایمنی و امنيتی -2
الگوهای فرهنگی/ اعتقادی  -3

 بومی
مصون ماندن از نامالیمات  -4

 و ...طبيعی مانند سيل، باد مزاحم 
ماندن از دید و تيررس، مصون -5

تهاجمات دشمنان و احاطه داشتن 
 بر آنان

سکونت 
ساکنان و 
 ملزومات آن

الگوهای 
بومی 
وساز  ساخت

مروش برش 
و پوشوه 
حفاری آسان 
در زمين و 

های  خاک
 بادرفتی

فرم حياط 
دار و مرکزی

پاسيو برای 
 ارتباط با بيرون

عمق فضاها  
 10تا  4بين 
 2یا  1متر در 
طبقه  3یا 

 زیرزمينی

ساختار 
محيطی و 

شناختی زمين
از قبل موجود 

با مداخله  و
 اندک در آن.
 

تونس،  روستاهای زیرزمينی در چين، -
های زیرزمينی کلخوران اردبيل،  سکونتگاه
سامن  کيو، زواره، آباد، کاریزنوش

 همدان و ...

 

شهرها و 
 روستاهای
ای و  صخره
ای پلهم ایکوهپایه

 داره و تراس

بام یک خانه پله که پشتفرم پله -1
حياط خانه باالی است و بر روی 

های با مصالح و  ناهمواری
 شود. های طبيعی احداث می روش
ها فضاسازی در دل صخره -2
منظر  طور دستکند و با فرم و به

متأثر از شرایط محيط ایجاد 
 شود. می

 ای مناطق کوهستانی مانندروستای پله -
 ای کندوان اسکوروستای صخره

ای امورامان و پلنگان روستای پله -
 کردستان

 

 های زیرزمینی  های فضایی کالبدی فضاها و سکونتگاه های کارکردی و ویژگی علل و ضرورت. 2ج
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 گردشگران برخوردارند.
ویااژه در نااواحی   وسااازهای معاصاار بااه  در ساااخت

باه الگوهاای   دار روستایی، کوهساتانی و اراضای شايب   
معماااری بااومی و خلااق فضاااهای زیرزميناای یااا نيمااه  
زیرزميناای احتاارام گذاشااته شااود و ضاامن اسااتفاده از  

های ساخت مدرن به خلاق فضااهای    ها و روش فناوری
 پایدار در پناه زمين اقدام شود.

در کارکردهاای مختلاف ساکونتی،     فضای زیرزمينای: 
انتقاال و  انباری و فضای ذخيره کاال، اساطبل، پناهگااه،   

اسات. عماق فضاا     شدهنگهداری آب و غيره استفاده می
معموالً وابسته به جانس زماين شارایط محيطای و نيااز      
کاربران برابر با یک طبقه زیرزمينی، کمتر یا بيشتر از آن 
است. نحوه احداث این فضاها متناسب با جنس زمين و 

هااا و امکانااات سااازندگان  شاارایط محيطاای و توانااایی
ترانشااه، باارش و پوشااوه و فاارم متااأثر از  مدسااتکند، 

-پله -فرم از قبل موجودم وضعيت طبيعی و جنس زمين

و پاسايو بارای ارتبااط باا      مرکزی زیرزمينای  پله، حياط
سنگ، چاوب   بيرونه با مصالح بومی و از قبل موجود و

 است. بودهو ...  و کاهگل
این نوع  شهرها و روستاهای زیرزمينی مزمين مسطحه:

دالیل اقليمی، امنيتی، فرهنگای   های معموالً به سکونتگاه
برای سکونت و کارکردهاای مکمال آن و باا الگوهاای     

وساز مروش برش و پوشوه حفاری آسان بومی ساخت
-های بادرفتی در زیر زمين با فرم حياط در زمين و خاک

دار و پاسيو برای ارتبااط باا بيارون مو باا عماق      مرکزی
طبقاه زیرزمينایه    3یا  2یا  1متر در  10تا  4فضاها بين 
 اند.شدهاحداث می

ای و پلاه م ایای و کوهپایهصخره شهرها و روستاهای
هااای ایجاااد فضاااهای   یکاای از ضاارورت داره:تااراس

های موجود در  زیرزمينی، شکل و فرم زمين و ناهمواری
دار، منجر به ویژه در اراضی شيب این امر به آن است که

اسات. روساتا و    ای شاده ی پلاه ها گيری سکونتگاهشکل
ای اغلااب از فضاااهای زیرزميناای یااا    شااهرهای پلااه 

زیرزمينی برخوردارند که برخی از فضاهای سکونتی  نيمه
گيارد. ایان امار    یا مکمل سکونت در پناه زمين قرار می

عالوه بر حفاظت افراد از گرما و سرما هماهنگی بناها با 
 آورد؛پدید می ها طبيعت و تناسب جالبی نيز در منظر آن

دالیال امنيتاای و   دار اغلاب باه  اماا در منااطق غيرشايب   
حفاظت جانی و ماالی از تهااجم دشامنان باه احاداث      

بردند که امروزه نيز ایان امار   فضاهای زیرزمينی پناه می
هاا، حماالت هاوایی و     ویژه جناگ  بهم در مواقع بحرانی

 تواند موردتوجه و استفاده واقع گردد.زلزلهه می

 نوشت پی   
1. Raymond Sterling and John Carmody 
2. Gideon Golany 
3. EARTH-SHELTERED HABITAT1- SEMI 
BELOWGROUND 
4. SUBSURFACE HOUSE 
5. BELOWE GROUND 
6. cut-and-use 
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