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 چکیده

 خارج خود سنتی شکل از شهرها کالبد که گردید باعث اتومبیل نام به ای یدهپد وجود آن پی در و شدن صنعتی به گرایش

 جدیدی الگوی اتومبیل افزایش با .گیرد شکل گذشته به نسبت شهری ساختار از نوینی تعاریف پدیده این یرتأث و تحت شده

 مشکالت آمدن پدید با اما .آورد پدید ها بزرگراه محوریت با را شهرها توسعه که گرفت شکل گرا بزرگراه یشهرهاعنوان  تحت

 پذیرای شد و شهرها اندیشیده وضعیت این تغییر جهت راهکارهایی ...و زیرزمینی منابع ، اتالفزیست یطمح ترافیکی، آلودگی

 برنامه و کند، شهرسازان جدا خود اتومبیل از را ها انسان نتوانست ییتنها به مترو وجود .شدند مترو پیشرفته ونقل حملسیستم 

 عنوان تحت راهکارهایی نوگرا کاربری تلفیق بر جریان این اساسی یدتأک که کردند ارائه هوشمندانه توسعه شهری نریزا

(Smart Growth )اطراف در نیاز مورد های یکاربر تجمیع با که یا گونه بهبود،  مترو عمومی ونقل حمل سیستم با زمین 

 .بود عمومی ونقل حمل محوریت با شهری مفاهیم، توسعه این ازجمله که نندبرسا حداقل به را سفر مترو، تقاضای های یستگاها

 ایستگاهی یها مجتمع و مترو های یستگاها نظری مبانی به پرداختن از ، پسباشد یم حوزه چهار که شامل رساله این در

تجاری، ) خدماتی جموعهم طراحی غالب در که در مظهر ایستگاه کوهسنگی مشهد شده مجتمع ایستگاهی طراحی به مبادرت

 با بتواند تا است گرفته صورت مترو با تلفیق و اطراف های یکاربر جهت توسعه در و پیشنهاداتی..( .و اداری، فرهنگی، تفریحی

 به را شخصی نقلیه وسیله از استفاده و کند جلوگیری زائد یسفرها از نفوذ ایستگاه حوزه تحت ساکنین یازهاین کردن برطرف

 اصالح باعث ...و وقت، هزینه، منابع زیرزمینی در ییجو صرفه بر عالوه ها یستگاهادیگر  در چنینی این یالگوها. ساندبر حداقل

  .شود یمشهری  فضای کیفیت ارتقاء و شهری ساختار

 

 مترو ایستگاهمترو،  ها ستگاهیامظهر معماری زیرزمینی، ، محیطی بخشی یفیتکایستگاهی،  یها مجتمعهای کلیدی:  واژه

 کوهسنگی
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