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چشم انداز و اهداف
تا حرم
فراخوان مسابقه طراحی منظر محور امام رضا(ع) اولین مرحله از برنامه های شهرداری مشهد برای طراحی
منظر محورهای منتهی به حرم مطهر و مبادی ورود به مشهد مقدس است که هدف آن ایجاد یک محیط
شهری سرزنده و آراسته برای ورود به فضای قدسی حرم مطهر است.
این مسابقه در صدد دست یابی به ایده های خالق و نو جهت باالبردن کیفیت فضای شهری محور در کنار
احترام به هویت تاریخی و مذهبی آن است.
خیابان امام رضا یک محور تشریفاتی ورود به فضای قدسی حرم مطهر است که زوار را از دو ورودی ترمینال
مسافربری و فرودگاه مشهد به حرم مطهر می رساند .ایده های شما طراحان به ارتقا کیفیت فضای شهری
این محور می انجامد.
توجه به امکان برگزاری آیین و مراسم ویژه
پاسخگویی به نیازهای متنوع زائران و شهروندان
توجه جدی به نقش پیاده و افزایش سهم حضور آنان در خیابان
توجه به سلسله مراتب فضایی برای رسیدن به فضای قدسی

مالحظات طراحانه
محور فعال شهری در عین حال فضایی معنوی برای تشرف
فضای عبور برای رسیدن به حرم مطهر به عنوان مقصد نهایی از ورودی های فرودگاه و ترمینال
فضای مکث و توقف (فعالیت های شهری)
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اهداف
محور امام رضا(ع) یکی از مهم ترین محورهای اصلی ورود به حرم مطهر و رسیدن زائر به حرم به واسطه
وجود فرودگاه و ترمینال است تغییر و تحوالت شتابان بافت منجر به تغییر چهره و ناهماهنگی در شکل
کالبدی (ساختمان ها و کف) وشکل ظاهری (نورپردازی عناصر و الحاقات) گردیده است .هدف از فراخوان
ایجاد منظری آراسته و پیراسته و خوشایند برای تشرف به شهر مشهد و حرم رضوی است :
نقش های متفاوت :خیابان شهری ،محور ورودی ،ورود به شهر و اتصال با حرم ضرورت پاسخگویی به
نیازهای کارکردی و بصری زوار و شهروندان را نمایان می کند.

چشم انداز
خیابان امام رضا (ع) خیابانی است سرزنده و دارای حیات شهری حاصل تعامالت اجتماعی شهروندان و زوار
که بستری مناسب برای رویارویی فرهنگ ها و اقوام و ملیت های گوناگون (ایرانی -غیر ایرانی) ،شهروند و
زائرمی باشد .
این خیابان به مثابه یک ورودی مناسب ترین انتخاب برای تشرف به حرم مطهر بوده و به واسطه جایگاه
شهری خود حرکت و حضوری توام با تشریفات خاص زیارت و آداب آن را بازگو می کند .
فعالیت های خیابان برگرفته از نقش و جایگاه حرم مطهر رضوی حال و هوای معنوی زیارت در ترکیب با
گشت و گذار,خرید و سایر فعالیت های شهری مکمل می باشد .
وجود عناصر کهن یاد آور تاریخ و خاطرات گذشته و هویت معنوی خیابان است و نقش آفرینی عناصر
جدیدتوانسته به بازآفرینی رویدادهای جدید هم پیوند با گذشته خیابان بیانجامد.
منظر متنوع کالبدی گویای دوره های مختلف رشد خیابان بوده که درعین تنوع هماهنگی خود را با کل
منطر خیابان حفظ نموده ودر هماوایی با ارزش های کالبدی و سبکی حرم مطهر نوعی وحدت فضایی را
پیش رو می گذارد.
با این همه تمام عالیم و نشانه ها اشاره ای بر هویت معنوی خیابان وحضور معنوی حرم مطهر دارد همانند
دریچه ای که از آن می توان به حرم نگریست .
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مـعرفی و شـناخت
معرفی شهر مشهد
مشهد کالن شهری در شمال شرقی ایران و مرکز استان خراسان رضوی است .این شهر در زمان افشاریان،
پایتخت ایران بود .مشهد با  328کیلومتر مربع مساحت ،دومین شهر پهناور ایران بعد از تهران است .براساس
سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال  1390این شهر با  2٬766٬258نفر جمعیت ،دومین شهر پرجمعیت
ایران پس از تهران است .این شهر به واسطه وجود حرم علی بن موسی الرضا (ع)  ،ساالنه پذیرای بیش از
 27میلیون زائر از داخل و دو میلیون زائر از خارج از کشور است.
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شهر مشهد در حوزه رودخانه کشفرود و در دشت مشهد بین کوههای هزارمسجد و بینالود گسترده
شدهاست .ارتفاع شهر مشهد  1150متر است .شهر مشهد دارای آب و هوای متغیر ،اما معتدل و متمایل به
سرد و خشک است و از تابستانهای گرم و خشک و زمستانهای سرد و مرطوب برخوردار است .درجه
حرارت در تابستانها  43درجه باالی صفر و در زمستانها به  23درجه زیر صفر هم می رسد.
مشهد دارای  13منطقه شهرداری است .این شهر دارای یک فرودگاه بینالمللی ،یک ایستگاه راهآهن و سه
پایانه است که ارتباط آن با شهرهای دیگر را ممکن میسازد .حمل و نقل داخلی مشهد ،توسط سامانه
تاکسیرانی و اتوبوسرانی و قطار شهری انجام میشود .اقتصاد مشهد متکی به گردشگری مذهبی با تمرکز
بر حرم امام رضا است .در کنار آن ،وجود مراکز تجاری بزرگ و امکانات پزشکی قابل توجه ،موجب رونق
گردشگری تفریحی و گردشگری سالمت در این شهر نیز شدهاست.
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معرفی خیابان امام رضا(ع)
خیابان امام رضا (ع) یکی از مهمترین شریان های حوزه مرکزی شهر مشهد و یکی از چهار مسیر اصلی
دسترسی به حرم مطهر است .این خیابان سه گره اصلی شهر ،میدان بیت المقدس ،میدان بسیج و میدان 15
خرداد را به یکدیگر متصل می کند و به دو کاربری مهم شهر منتهی می گردد از سمت میدان بیت المقدس
به حرم مطهر امام رضا (ع) و از سمت میدان  15خرداد به ترمینال مسافربری مشهد راه می یابد.
این خیابان یکی از شلوغ ترین و پرترددترین ترین خیابان های شهر مشهد است .احداث این خیابان ارتباط
شهری و دسترسی به مجموعه حرم را تسهیل کرده است .با نگاهی به میزان درآمدی که از بخش خدمات و
بازرگانی شهر مشهد از طریق زائران و مسافران تزریق می شود به روشنی می توان ارزش اقتصادی این
خیابان را تشخیص داد .محور امام رضا (ع) به عنوان مهمترین محور تجاری-اقامتی دارای کاربری های
مختلط و متنوعی است کاربری های دو سمت خیابان بطور عمده شامل فعالیت های خدماتی در مقیاس
شهری و فراشهری می باشد .ساعت کار این واحدهای تجاری از صبح زود که زائرین حرم به جهت اقامه نماز
به طرف حرم حرکت می کنند شروع و تا پاسی از شب ادامه دارد .محدوده مورد نظر از نظر کالبدی به علت
ایجاد واحدهای تجاری اقامتی مانند مجتمع ها و هتل ها در لبه خیابان دارای بافت درشت دانه و ساختمان
های باالتر از دو طبقه واقع در حاشیه خیابان به علت تداوم دید بصری نسبت به حرم مطهر عقب نشینی به
صورت  45درجه دارند که این امر فضای تحرک را بزرگتر و احسای عریض بودن فضا را به وجود آورده است.

رفتارهای اجتماعی جمعیت متحرک ( زائران ،مسافران ) در محدوده مورد نظر
رفتارهای اجتماعی جمعیت هدف در محدوده متاثر از چند فعالیت عمده می باشد
 -1زیارت به عنوان مهمترین فعالیت
 -2اقامت و استراحت  :تمایل اکثر زائرین در این است که تا حد امکان محل مورد نظر اقامت خود را نزدیک
به حرم انتخاب نمایند تا از سهولت دسترسی و امکان تعدد دفعات زیارت برخوردار شوند و به رغم کوچه
های تنگ و بافت غیر قابل نفوذ و با وجود ازدحام و شلوغی از مطلوبیت اقامت در این حوزه کاسته نمی شود.
 -3گذراندن اوقات فراغت  :تمایل زائرین به خرید (خرید سوغات ،خرید فیلم های عزاداری ،مهر و تسبیح،
رفتن به مغازه عکاسی ،رستوران و قهوه خانه) و مراجعه به پارک ها و مکان های تفریحی.
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خیابان امام رضا حدفاصل حرم مطهر تا پایانه مسافربری

7

معرفی محدوده طرح
محدوده مورد هدف در فاز اول میدان بیت المقدس تا میدان بسیج پیش بینی شده است  .خیابان امام رضا
در حدفاصل این دو گره دارای نقشی متمایز است .کوتاه بودن مسیر حرکت زائرین و دسترسی مستقیم به
حرم و از طرفی محدود کردن دسترسی سواره (طرح زوج و فرد) به دلیل آرام سازی ترافیک محدوده باعث
شده است که اکثر زائرین ،مسافرین و مجاورین به صورت پیاده این مسیر را طی کنند .از سوی دیگر وجود
فعایت های  24ساعته نیز باعث شده است تا افراد زمان بیشتری را در فضای خیابان سپری نمایند به گونه
ای که در تمام ساعات شبانه روز حضور فعال افراد قابل مشاهده است.
با توجه به نقش این خیابان به عنوان یکی از شریان های اصلی و مهم منتهی به حرم هر ساله به ویژه در
اعیاد و مراسم خاص شاهد حضور جمع کثیری از زائرین و دسته های عزاداری که با پای پیاده این مسیر را
به مقصد حرم مطهر طی می کنند هستیم .در مناسبت های خاص این خیابان و به ویژه این قسمت از محور
با برگزاری مراسم های ویژه  ،نصب پرچم ها ،پالکاردها ،المان ها و چراغانی خاص نقش و چهره ای متفاوت
به خود می گیرد که بیانگر نقش آیینی و مذهبی این خیابان در کنار سایر نقش های آن است.
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خیابان امام رضا حدفاصل میدان بیت المقدس تا میدان بسیج
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مقطع عرضی وصع موجود محدوده طرح
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کاربری های محدوده طرح
دو طرف خیابان امام رضا (ع) به خاطر ارتباط با حرم مطهر از یک سو و جاده تهران وترمینال از سوی دیگر
دارای نقش پررنگ تجاری و گردشگری است .به خصوص در حدفاصل میدان بسیج تا میدان بیت المقدس
که این نقش به واسطه نزدیکی به حرم مطهر بیشتر می شود .وجود هتل های بزرگ و شاخص با تراکم باال
در این محور نشان دهنده اهمیت این محور است .عالوه بر این خرده تجاری هایی در طبقات پایین هتل ها
و راسته های اطراف خیابان شکل گرفته که در محدوده نزدیک به حرم همگی دارای نقش تجاری-
گردشگری می باشند .نکته قابل ذکر این است که دو طرف خیابان به خاطر نقش های متفاوت در رفت و
برگشت از حرم مطهر ،از نظر تعداد و کیفیت تجاری و هتل ها متفاوت می باشند .در سمت شرقی محور به
خاطر وجود خط سیر رفت به حرم مطهر هتل های بلند مرتبه (هتل درویشی ،هتل قصر ،هتل اترک ،هتل
ثامن الحجج و  )...و تجاری های معروف را در خود جای داده است.
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کاربری های حاشیه
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تراکم و تعداد طبقات محدوده طرح
سنجش ارتفاعی ابنیه موجود در این محدوده از مهمترین اقداماتی است که باید صورت گیرد .ارتفاع ابنیه بر
شکل گیری سیمای جداره ها بسیار تاثیر گذار است .همان گونه که در نقشه مشاهده می شود قرارگیری
ساختمان های کم تراکم و پر تراکم در محدوده از نظم خاصی پیروی نمی کند همین امر سبب شده است تا
خط آسمان غیر یکنواختی در محدوده شکل گیرد و خوانایی کالبدی جداره ها را کاهش دهد .عمده تفاوت
در خط آسمان ها ناشی از ناهمخوانی ساخت و سازهای صورت گرفته در دوره های زمانی متفاوت با یکدیگر
است.
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تراکم و تعداد طبقات بناهای حاشیه
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1

3

هتل  -در حال ساخت  13 -طبقه ساختمان

2

4

اقامتی تجاری – در حال ساخت  16طبقه

20

هتل – در حال ساخت –  20طبقه

هتل قصر 11 -طبقه

5

مجتمع تجاری – در حال ساخت  16طبقه

7

6
7

هتل درویشی –  20طبقه
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هتل – در حال ساخت  20طبقه

منظر شهری محدوده طرح
این خیابان که در حال حاضر به دو نقطه کانونی حرم مطهر در آغاز و پایانه مسافربری شهر مشهد در انتها
ختم می گردد با عرض مناسب حاصل از تعریض ،فضای مناسبی برای حضور بسیاری از مخاطبین به ویژه
زائران گردیده است .عالوه بر نقش اجتماعی قوی این خیابان ،رفتار اجتماعی ،اداء سالم به سمت بارگاه حرم
مطهر از بسیاری از نقاط آن مشاهده می گردد که ضابطه  45درجه به منظور تامین دید بصری به سوی
گنبد و گلدسته حرم مطهر در تقویت این حس معنوی موثر بوده است .به عالوه شیب منفی خیابان از سمت
جنوب شهر به طرف حرم مطهر و جهت گیری بی نظیر خیابان روی عناصر نشانه ای حرم حس فضایی کامال
متفاوتی را در شخص ( به ویژه زائر ) بر می انگیزاند .مشاهدات تجربی ثبت شده حاکی از آن است که فرد
در طی مسیر خیابان امام رضا ،از طول مسیر و مدت زمان گذار درک زیادی نمی یابد و همواره حرم مطهر
در مرکز توجه او است .فاصله زیاد دو جداره به عالوه حس واگرایی ناشی از زاویه  45درجه بدنه ها ،به
کاهش حس مکان عابرین پیاده منجر گردیده است.
در خیابان امام رضا نقطه ابتدایی که از پابانه مسافربری آغاز می شود آکس محور دید قوی و جذابی برای
ناظر هنگام ورود به شهر مشهد به سمت حرم ایجاد می کند که عالوه بر خوانایی شهری ،کیفیت دید و
منظر شهری را نیز افزایش می دهد .این محور با وجود نشانه حرم در انتهای آن زائر را با حال و هوای
معنوی حرم مطهر درگیر می کند.
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دید و منظر شهری
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نقاط عطف و نشانه های محدوده طرح
نقاط عطف و نشانه های موجود از جمله نقاط تاثیرگذاری هستند که کمک شایانی به تقویت خوانایی
محدوده می نماید .نشانه های محدوده به لحاظ بصری به سه دسته به شرح زیر دسته بندی شده اند :
 -1نشانه های کالبدی که به لحاظ فیزیکی و کالبدی شاخص هستند.
مانند :هتل درویشی ،هتل قصر ،هتل اترک ،هتل اطلس و .....
 -2نشانه های عملکردی که به لحاظ کارکرد و فعالیت شان شاخص هستند.
مانند :مهدیه ،بیمارستان موسی بن جعفر ،جایگاه پمپ بنزین و ....
 -3نشانه های کالبدی و عملکردی که هر دو ویژگی نشانه های کالبدی و عملکردی را دارا می باشند.
مانند :حرم مطهر ،بازار رضا و .....
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نقاط عطف و نشانه ها
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مـطالعات تـاریخی
هویت تاریخی محور امام رضا (ع)
خیابان نواب صفوی ،آیت ا ...شیرازی ،امام رضا )ع( و طبرسی چهار خیابان اصلی منتهی به حرم مطهر
امام رضا می باشند که هریک تاریخ ،مشخصات ظاهری ،ابعاد و تناسب های خاص خود را دارند  .کهن ترین
این خیابانها که احتماال مقدم ترین خیابانهای مجهز به بینش شهر سازی در شهر مشهد نیز باشند خیابان
آیت ا ...شیرازی و نواب صفوی هستند که در گذشته باال خیابان و پایین خیابان نامیده می شدند  .این دو
خیابان که در امتداد یکدیگر قرار دارند در زمان شاه عباس صفوی با الهام از چهار باغ عباسی اصفهان ایجاد
شده اند محور این دو خیابان در امتداد نهر چشمه گیالس قرار داشته و دو دروازه پایین خیابان و قوچان
را به هم متصل می کرده است که مجموعه حرم مطهر در موقعیت مرکزی این دو خیابان جای می گرفته
است .نهر چشمه گیالس به صورت روباز از میان این دو خیابان عبور می کرده است  .این نهر که امروزه سر
پوشیده است مسیر آب و درختان چنار اطراف آن چشم انداز شهری زیبایی را ایجاد کرده که از دید زیست
محیطی واجد ارزشهای معینی بوده و در تلطیف هوا سهم بسزایی داشته است.
دو خیابان دیگر منتهی به حرم ،یعنی خیابان های امام رضا ) تهران ( و طبرسی و نیز فلکه دور حرم در ربع
اول همین قرن ایجاد شده اند .ایجاد فلکه و محورهای یاد شده  ،و اتصال دو خیابان قبلی به این مجموعه
ارتباطات شهری و دسترسی به مجموعه حرم را تسهیل کرد .به این ترتیب در بافت سنتی و قدیمی شهر
بازارها و گذرها از مراکز مجموعه منشعب می شدند ،در بافت جدید ،این چهار خیابان که از طریق فلکه به
یکدیگر اتصال می یافتند ،مرکزیت مجموعه را برای دوره های آینده توسعه شهر – بر اساس دسترسی سواره
–تقویت کردند
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خیابان امام رضا (ع) (خیابان تهران)
این خیابان در دوره پهلوی اول (دوران نوسازی در سالهای  1309و  1311شمسی) به خیابان مدور اطراف
حرم مرتبط شد و پیوند حرم مطهر را با چارچوب شهر تکمیل کرد .خیابان تهران ،در آن زمان قبرستان
عیدگاه را قطع می کرد (محل میدان بیت المقدس کنونی ،فلکه آب قدیم) و بعدها فلکه برق (گل ختمی)
در امتداد آن شکل گرفت .از آنجا که این خیابان مسیر اصلی مشهد به تهران بوده به این نام خوانده شده
است .اکنون نیز زواری که از تهران (جاده نیشابور) به مشهد می آیند از این خیابان وارد شهر می شوند.
خیابان امام رضا که خود از نوع خیابان های احداثی در دوران پهلوی اول محسوب می گردید ،در دوران
پهلوی دوم بار دیگر به عنوان محور مهم ورود به مشهد مقدس مورد توجه قرار گرفت و به دلیل ارتباط
محوری با فرودگاه و جاده تهران-مشهد ،نقش فراشهری آن با کمک تعریض خیابان تقویت گردید .این
خیابان که در حال حاضر به دو نقطه کانونی حرم مطهر در آغاز و پایانه شهر مشهد در انتها ختم می گردد،
با عرض مناسب حاصل از تعریض  ،تبدیل به فضای مناسبی برای حضور بسیاری از مخاطبین به ویژه زائران
گردیده است.

به طرف حرم مطهر

به طرف پایانه شهر مشهد

خیابان تهران در سال 1310

قبرستان عیدگاه
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نمایی از بست پایین خیابان

خیابان تهران در سال 1335

خیابان تهران در سال 1345
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نحوه تکوین بافت پیرامون حرم مطهر
همان گونه که در تصاویر تاریخی مشاهده می گردد حرم مطهر در مرکز شهر قرار داشته است و راسته ها و
گذرهایی از مرکز منشعب می شده و به سمت کانون ها و دروازه ها تداوم میافته است (محورهای شعاعی).
در مرحله بعد خطوط رابط حلقوی ،اتصال و ارتباط راسته ها و گذرها را با یکدیگر امکان پذیر کرده است.
تحوالت و توسعه شهر در دوران پهلوی اول به گسترش محورها به بیرون از محدوده حصار منجر شد و در
نتیجه حلقه های بیشتری در محدوده های پیرامونی شکل گرفت .در اثر تحوالت توسعه و مداخالت صورت
گرفته" ،خیابان" به مفهوم امروزی به این مجموعه اضافه گردید .خیابان های مهم و کلیدی در دوران پهلوی
اول شکل گرفتند به نحوی که ساختار اصلی کنونی شهر مشهد متاثر از این اقدامات می باشد .در دوران
پهلوی دوم نیز در تداوم و تکمیل ساختار شهر دردوران پهلوی اول ،خیابانهایی احداث گردید (مانند
خسروی نو و خیابان مدرس) که این روند پس از انقالب اسالمی با آهنگ کندتری ادامه یافت.

محدوده حرم مطهر سال 1340

بلوکهای نامنظم حول مرکز ( 1حرم مطهر)

نمونه بی نظمی دانه ها به تبعیت از بلوک شهری

روند شکل گیری خیابان های حوزه مرکز شهر
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بررسی عناصر با هویت محدوده طرح
مجموعه حرم مطهر امام رضا (ع)
حرم مطهر یا مشهدالرضا قدیمی ترین بخش اماکن متبرکه آستان قدس رضوی است .حرم مطهر مهمترین
بنای تاریخی و مذهبی ایران است که ساالنه بیش از  17میلیون زائر از اقصی نقاط ایران و جهان دارد .این
مجموعه به همراه هویت اسالمی خود نقش انگیزی باالیی را در ذهن زائران ،شهروندان و در کل کاربران فضا
تداعی می کند .قسمت های مختلف بنا در طی قرون گذشته به تدریج شکل گرفته و تکمیل شده است .در
حال حاضر این مجموعه بیش از  70هکتار مساحت و دارای  26رواق (بنای سرپوشیده) و  9صحن (فضای
باز) و  6مدخل ورودی به نام بست است .
میدان بیت المقدس (فلکه آب)
به هنگام احداث خیابان تهران (در سال  )1311قبرستان قدیمی عیدگاه که در مسیر آن قرار داشته تسطیح
و تبدیل به میدانی به نام فردوسی شد .چون در ضلع شرقی میدان چاه آب عمیقی جهت تأمین آب درختان
و  ...حفر گردیده بود این میدان بعدها فلکه آب  ،نامیده شد .درحال حاضر این میدان یکی از شریان های
حیاتی شهر و یکی از بازوهای اصلی منتهی به حرم امام رضا (ع) به حساب می آید .در حال حاضر نقش و
موقعیت قرارگیری این میدان سبب شده تا پیرامون میدان کاربری های گوناگون از جمله کاربری های
اقامتی و تجاری ،استقرار یابد.

میدان بیت المقدس ( فلکه آب)
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بازار امام رضا (ع)
بازار رضا به فاصله کم در جنوب شرقی اماکن متبرکه و از ضلع شرقی میدان بیت المقدس (فلکه آب) تا
میدان  17شهریور کشیده شده و دارای دو رشته ساختمان دو طبقه با دو داالن موازی مسقف و 17
چهارسوق و  11سرا است .بازار رضا دارای دو ورودی و خروجی اصلی در میدان بیت المقدس (فلکه آب) و
میدان  17شهریور است .طول بازار در دو داالن و دو طبقه جمعاً حدود  3کیلومتر است و درازای هر بازار
750متر می باشد .این بازار ازجمله مراکز تجاری  -توریستی مشهد ،درنزدیکی مجموعه اماکن رضوی است
که با ساختار سنتی و مغازه های متعدد ،محل خرید و فروش و تجارت زائران و مسافران و مجاوران است.
بازار رضا به دلیل نزدیکی به حرم رضوی از مراکز دیدنی شهر مشهد به شمار میآید و مورد توجه وبازدید
اهالی مشهد و زائران و مسافران قراردارد و به عنوان یک نشانه معنایی مطرح است.

سردر ورودی بازار رضا از سمت میدان بیت المقدس

بازار امام رضا (ع) رضا
38

بررسی طرح های باالدست
از سال  1345به بعد توسعه شهر عمال توسط خطوط طرح جامع شهر تعیین و هدایت شده است .این طرح
توسط دفتر فنی همکاری مهندسین مشاور خازنی تهیه و تا سال 1350مراحل اول و دوم آن تصویب گردید
طرح نوسازی اطراف حرم -مهندسین مشاور بوربور وهمکاران ))1355
در مطالعات مربوط به شهر مشهد که از سوی مشاور بوربور و همکاران تهیه شده است ،چنین آمده است :
"بافت شهری اطراف حرم مطهر حضرت رضا از لحاظ تاریخی جالب توجه نیست و بازمانده قسمت هایی
طرح ریزی نشده است که در اطراف اماکن مذهبی به واسطه امنیت بیشتر به صورت خودرو در قدیم بوجود
آمده است و به واسطه وضع نامطلوب ساختمانی آنها مرتبا مورد نوسازی قرار گرفته است .لذا با وجود قدمت
مجموعه مرکزی ،ساختمانها و بافت اطراف آن هیچگونه ارزش تاریخی ندارد " .این طرح با ارائه این تفکر راه
حل های پیشنهادی طرح خود را به صورت زیر بیان میکند:
 -1مجزا نمودن کامل ترافیک سواره و پیاده و ازدیاد سطح پیاده روها
 -2جابجایی ساختمانهای اقامتی و مسکونی از این منطقه به محلهای مناسب تر و ایجاد یک کمربند سبز
در طرف خارجی ساختمانهای جدید ،این مسئله باعث خواهد شد که ساختمانهای پیشنهادی دوباره به
وضع نامطلوب فعلی برنگردد.
 -3استفاده از عایده سرقفلی برای نوسازی کلیه این منطقه طی روش خاصی که برای اهالی محل
کوچکترین هزینه ای را ایجاد ننماید ولی ضمنا برای شهرداری ،شهر و مردم مشهد منبع درآمد جدیدی
باشد.
از مطالعه این نظریات و مشاهدة اثرات حاصله این تفکر مالحظه می شود که جدایی مجموعة حرم مطهر
امام رضا از بافت ارگانیک پیرامون قطعا به عنوان یک تفکر شتاب زده مطرح می باشد اما فضای سبز به
عنوان یک ضرورت جهت تنفس بافت و نواحی همجوار یک اقدام ناگزیر و صحیح می باشد .نتیجه حاصله
می توانست به صورت تلفیقی از این دو دیدگاه شکل گیرد و فضای سبز در بینابین بافت ارگانیک مجاور
شکل گرفته و رشد پیدا کند.
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موقعیت حرم و بافت مسکونی اطراف آن پیش از مداخالت )مشاور بور بور)

بدین ترتیب همانگونه که در عکس هوایی  1355مشاهده می شود به یکباره در این طرح محدودة مجاور
حرم مطهر پاک و تمام بافت حاشیه ای بدون اینکه بتواند اثری از خود بگذارد و یا بر طراحی فضای سبز
تاثیری بگذارد از صحنه حیات شهری حذف شدند .گذار از درون بافت با کوچه های پر پیچ و خم آن و
کشف فضای پر رمز و راز حرم از میان منظرهای بافت تاریخی دوران خود را پشت سر گذاشت و حرکت به
سوی این مرکزیت مقدس صرفا از طریق چهار خیابان اصلی میسر شد .این چنین بخشی از هستة کهن شهر
بستر در برگیرنده خاک متبرک و حریم مجاورت زائر به خاطره مبدل شد .این اقدام اولین مرحله از
مداخالت نوسازی و یا حتی به بیانی پاکسازی بافت قدیم بود ،که در سطح وسیع در مشهد به اجرا درآمد
تفکر حاکم بر طرح از نظر مبانی نظری بسیار نزدیک به تفکرات هوسمان و دوره مدرنیزم در شهرسازی بود
که نظم و عملکرد گرایی در راس آن قرار داشته و بحث انقطاع را مطرح می کند این چنین اقدامات
شهرسازی منتج از این تفکر کامآل به حذف و پاکسازی تاریخ و هویت تاریخی مراکز شهری می پردازند و از
سویی در این مداخله شهری خلق فضاهای جدید و مناسب سازی محیط مطرح می شود .اقدامات انجام شده
در این شیوه کامال اقتدار گرایانه و به نوعی دخالت مستقیم بر اساس قدرت می باشد و مردم و صاحبان
امالک هیچ نقشی در عملیات شهرسازی نداشته و مشارکت مردمی در اجراء و تحقق این طرح کامال حذف
شده است .هدف عمده این فرآیند بهبود عملکرد و دگرگونی شکل می باشد که به صورت یک پروژه با آن
برخورد شده است نه یک فرآیند.
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موقعیت حرم و محدوده پیرامون ( سال )1355

طرح جامع شهر مشهد -مهندسین مشاور خازنی )مصوب سال )1350
اولین طرح جامع مشهد طی دهه  1340در پی پیش بینی افزایش شدید جمعیت و رشد ناگهانی شهر در
دست تهیه قرار گرفت .تهیه این طرح را دفتر فنی همکاری مهندسین مشاور) خازنی( عهده دار شد.
در این طرح درباره بافت قدیمی مرکز شهر و اطراف حرم چنین آمده است "  :مرکز قدیمی یا قلب طالیی
شهر مشهد ،امروز یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده هویت شهر و مورد توجه شیعیان جهان می باشد .
ارزش مملکتی و جهانی این حوزه ،ایجاب می کند که از نظر خصوصیات محیط شهری از امتیازات با ارزشی
برخوردار گردد ،در صورتیکه در وضع حاضر ،قلب طالیی شهر در میان قدیمی ترین و کهنه ترین بخش های
شهری محصور شده است".
خصوصیات و اهداف کلی طرح نوسازی پیشنهادی این منطقه ،شامل نکات زیر می باشد:
نوسازی و احیاء مجدد بازارها و مراکز خرید ضمن حفظ و تقویت پیوندها و روابط موجود بین این نقاط و
اماکن زیارتی ،احداث و اصالح اقامتگاه های زوار و سیاحان  ،ایجاد مراکز فرهنگی و اجتماعی و گذران اوقات
فراغت ،رعایت ترتیب در تنظیم فضاهای بیرونی ،میانی و اندرونی از محیط خارج تا حرم مطهر ،تأمین
فضاهای سبز ،رعایت تناسب بین معماری ابنیه جدید و بناهای تاریخی ،رعایت محدودیت های ارتفاع برای
ابنیه جدید ،برقراری نظامات جدید برای مسیرهای پیاده و ایجاد مراکز اجتماعات و محوطه های باز با دید
مناسب بسوی ابنیه تاریخی ،برقراری نظامات جدید برای شبکه عبور و مرور وسایط نقلیه و ایجاد توقفگاه
های الزم در نقاط مختلف
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طرح جامع شهر مشهد ( مشاور خازنی )

طرح تفصیلی شهر مشهد  -دفتر همکاری مهندسین مشاور خازنی
مرحله بعدی در اقدامات بافت مرکزی مشهد ،تهیه طرح تفصیلی و تدوین ضوابط در چارچوب طرح جامع
مصوب  1350بود که دفتر فنی همکاری مهندسین مشاور ( خازنی) انجام آن را به عهده داشت .در این
طرح ،جز پیشنهاد احداث یک خیابان جدید  35متری ،تغییر ساختاری عمده ای در بافت یاد شده پیش
بینی نشد و گذرهای دسترسی عمدتا مشمول لبه اصالحی شدند .همچنین بر اساس مقررات حفاظت حریم
بافت شهر قدیمی و بناهای تاریخی مربوط به طرح جامع مصوب ،برای مجتمع حرم مطهر امام هشتم و
ساختمانهای مجاور دو حریم تعیین شده ،نخست حریم داخل دیوار حلقوی دور مجموعه که حداکثر ارتفاع
ساختمانها در آن یک طبقه یا  5متر و نباید هیچ گونه ساختمان یا مستحدثاتی نزدیکتر از  2متر ،دیوارها و
سطح نماسازی ساختمان های مجموعه حرم ساخته شود .دومین حریم ،حد فاصل بین دیوار حلقوی و خط
محدوده بافت قدیمی شهر در نظر گرفته شده است که محدودیت ارتفاع ساختما ن ها در آن با رعایت
برخی مالحظات حداکثر  8طبقه ) 26متر( تعیین شده است.
با توجه به وقوع انقالب و جریانات حاصله از آن در جریان تهیه و تصویب طرح و پیش آمدن تغییر و
تحوالت بسیار در طی این دوران این طرح تحول عمده ای را در منطقه پدید نیاورده و چندان نمی توان آن
را مورد نقد و برسی قرار داد.گرچه که در این تفکر ادامه تفکرات پیشین به همراه ظهور و غلبة ماشین بر
بافت و تحت تاثیر قرارگرفتن بافت کامال مشخص است.
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طرح جامع مشهد  -مهندسین مشاور مهرازان ) مصوب سال (13٧٢
ضرورت های ناشی از رشد و توسعه سریع شهر مشهد در دو دهه  1350تا  1370وتغییر و تحوالت بنیادین
در کلیه شرایط اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی جامعه بعد از انقالب اسالمی وزارت مسکن و شهرسازی را بر
آن داشت که به منظور آمادگی بیشتر برای کنترل عوارض این تحوالت بر روی توسعه شهر مشهد تهیه طرح
توسعه و عمران آینده این شهر را برای یک دوره  20تا  25ساله دیگر قبل از پایان دوره طرح مصوب قبلی
در دستور کار خود قرار دهد .لذا مطالعات طرح توسعه و عمران شهر مشهد و حوزه نفوذ آن در اسفند ماه
 1365از سوی اداره کل مسکن و شهرسازی استان خراسان به مشاور مهرازان ابالغ گردید و پس از
هماهنگی های الزم در سال  1367این مشاور تهیه این طرح را آغاز نمود .طرح توسعه و عمران صرفا
خطوط کلی توسعه آینده شهر را در یک افق کلی  25ساله تنظیم می کند و به منظور هدایت توسعه شهر
برنامه های کوتاه مدت  5تا  10ساله را نیز تدوین و پیشنهاد می نماید ،اما در شهر بزرگی چون مشهد
همواره بخش های ویژه ای وجود دارد که مسائل آنها نسبت به سایر بخش های شهر از وسعت و پیچیدگی
اهمیت بیشتری برخوردار بوده و حل آنها اولویت و فوریت بیشتری دارد که مرکز شهر مشهد از جمله این
بخش ها است .در ادامه به نکاتی که در مورد این قسمت از شهر در این طرح مطرح شده است ،اشاره می
کنیم .طرح جامع محدوده بافت تاریخی شهر را نیازمند حفاظت ،احیا ،بهسازی و بازسازی تشخیص داده
است .جداره های خیابان های شیرازی و نواب در این طرح کامال تجاری فرض شده اند و محدوده اطراف
محور شیرازی از چهارراه شهدا تا میدان شهدا محدوده مرکزی شهر معرفی شده و نیازمند بهسازی و
بازسازی تشخیص داده شده است .محدوده طرح نوسازی حرم نیز در این پروزه تعریف شده و محور طبرسی
به طور کلی در این محدوده واقع شده و حتی جداره های آن نیز طبق طرح ارائه شده نیازمند احیاء،
بهسازی و بازسازی است اما فعالیت عمده تجاری برای آن پیش بینی نشده است .محورهای طبرسی و امام
رضا و محور شیرازی تا محدوده ای پس از میدان شهدا جزو محورهایی محسوب شده اند که از نظر ترافیکی
و حمل و نقل در شرایط بحرانی قرار دارند و لذا در مقیاس کوچکتر طراحی نیازمند مالحظات طراحانه،
اصالح و رفع نارسایی ها می باشند.
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طرح نوسازی و بازسازی بافت پیرامون حرم مطهر امام رضا (ع)  -مشاور طاش ()13٧٢
پس از گذشت چندین سال و بالتکلیفی وضعیت محدودة اطراف حرم سرانجام در سال  “1372طرح
نوسازی و بازسازی بافت پیرامون حرم مطهر امام رضا (ع) " با هدف تجهیز هستة اصلی مرکز شهر مشهد و
بافت قدیمی و به منظور پاسخگویی به نیازهای میلیون ها زائر و مسافر و برقراری تعادل میان ارزش های بی
نظیر مجموعه حرم مطهر با نظام های شهری پیرامون آن در دستور کار وزارت مسکن و شهرسازی قرار
گرفت .بر اساس بررسی ها و مطالعات کارشناسی مشاور در این محدوده فعالیت های عمده اقتصادی به ویژه
خدمات و تجارت متکی به حضور زائران است و ساکنان محدوده عمدتًا شکل زندگی خود را متناسب با نیاز
زائران آرایش می دهند .همچنین از نظر وضعیت تردد طبق برداشت های انجام شده مقصد بیش از
77درصد سفرهای درون شهری حرم مطهر می باشد و به علت تمرکز مسافرخانه ها در این محدوده بیشتر
تحرکات زائران در منطقه به صورت پیاده است بدین لحاظ بررسی نقش و جایگاه مجموعه حرم مطهر در
سه مقیاس بین المللی ،ملی و محلی و ایجاد فضایی معاصر برای برگزاری تحوالت مهم ترین محورهای
مطالعات و بررسی های مشاور را تشکیل می دهند .وضعیت کالبدی ساختاری بافت از سوی مشاور به
صورت زیر اعالم نظر شده است ”  :بافت موجود فرسوده فاقد سازمان و نظام شهری مناسب غیر قابل اعتنا
تشخیص داده شده است“ و در نهایت کلیات راهبردی کالبدی طرح نوسازی و بازسازی بافت پیرامون حرم
به شرح زیر تبیین شده است:
 -1هماهنگی و هم پیوندی عناصر کالبدی با ارزش های فرهنگی و مذهبی و پیوند با شأن حرم مطهر
 -2تامین و تداوم حضور مجموعه حرم مطهر در بافت های شهری پیرامون
 -3ایجاد فضای گذار( فضای واسط ) در ساختار کالبدی
 -4طراحی نوین کالبدی از طریق حفظ پیوندهای ذهنی با بافت تاریخی
 -5برنامه ریزی و تغییرات بافت با شیوه ای که احساس تعلق و پذیرش در زائر باقی بماند.
 -6انتقال سرریزهای رشد و توسعه با بافت های حاشیه ای هم جوار محدوده و ایجاد تحوالت کالبدی
مناسب در محدوده های وسیع
 -7برنامه ریزی شهری در محدوده با توجه به تامین نیازهای زائران و ساکنان
بر پایة این تفکرات در مرحلة انتخاب الگوی بازسازی بافت پیرامون حرم مطهر ،طبق گزارش های مشاور می
توان در قالب دو شیوة کامال متفاوت اقدام کرد ،با رعایت حالت کلی مجموعه و تغییر کامل آن و استفاده از
حالت های فضایی دیگر با توجه به ویژگی های طرح به عنوان هستة اصلی و تاریخی شهر بهترین حالت را
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باید در حفظ حال و هوای کلی بافت با انجام اصالحات در آن دانست که ضمن برقراری
پیوند با پیرامون خود و تاریخ گذشته کالبدی شهر ،اصول و موازین علمی و شهرسازی
جدید نیز در آن رعایت شده است به این ترتیب الگوی پیشنهادی ترکیبی از دو الگوی شعاعی و الگوی
تاریخی با تاکید فراوان بر مجموعه حرم و الگوی شطرنجی با تقسیمات پیمون دار است .الگوی شبکه
ارتباطی متکی بر الگوی تاریخی آن شعاعی – مرکزی است که با احیای حلقة میانی تاریخی آن به الگوی
تار عنکبوتی نزدیک شده است نظام ارتباطی با تاکید بر حرکت پیاده و انسان طرح ریزی شده و خط باغ
هایی در نظام شبکه شطرنجی در سراسر محدودة مورد نظر تدارک شده اند .در این طرح ،با رعایت شرایط
ویژة آن  ،شیوة جدید برنامه ریزی و نحوة استفاده از فضا به کار گرفته شده است به عبارت دیگر به جای
تمرکز بر استفاده از زمین به چگونگی استفاده بهینه از فضا و حجم توجه شده است  .در این کاربرد ویژه،
نحوة هم جواری کاربری ها  ،مکا نیابی عملکردهای گوناگون ،نظام جابجایی و بسیاری موضوعات دیگر در
ترکیب نوین بررسی شده و نهایتا در مبانی برنامه ریزی محدودة طرح به صورت یک کل واحد نگریسته شده
و سازماندهی فضایی مجموعه با توجه به عملکرد اصلی آن ،یعنی ارائه خدمات به زائران انجام پذیرفته است.
ویژگی پیشنهادهای تدوین شده در تخصیص زمین به کاربری های مختلف بر مبنای اصلی ترکیب حجمی
کاربری های گوناگون و تنظیم کاربری زمین با توجه به کاربرد آن بوده است .بنابراین بخش عمده ای از
اراضی ،کاربری مختلط دارند.
در زمینة دسترسی ها عمده ترین پیشنهادات مشاور بر اساس گزارش های ارائه شده عبارتند از:
الف  -گشایش امتدادهای دیگر به جز خیابان های اصلی موجود به سوی مجموعة حرم مطهر
ب  -حفظ و تعریض مسیرهای با ارزش موجود به عنوان محورهای اصلی و حفظ بعضی از کوچه های
موجود به عنوان مسیرهای پیاده داخل بلوک شهری
ج  -تدارک ره باغ هایی در نظام شبکة شطرنجی به منظور تامین امنیت رفت و آمد پیاده زائران در داخل
بافت و در جهت نظام بخشیدن به بافت کالبدی محدوده و برقراری هماهنگی نسبی میان این محدوده با
بافت های جدید شهری.
این طرح بسیار آرمان گرایانه و با فرض نوسازی کامل بافت بود که با توجه به نیروهای مداخله کننده و انواع
محدودیت های موجود در منطقه ،تحقق آن بسیار مشکل می نمود بنابراین طرح تجدید نظری از سوی دفتر
عمران و بهسازی شهری وزارت مسکن و شهرسازی ارائه شد.
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بازنگری طرح نوسازی و بازسازی بافت پیرامون حرم مطهر امام رضا(ع) -سازمان عمران و
بهسازی ()13٧8
در آخرین بازنگری طرح نوسازی و بازسازی مرکز شهر مشهد سعی شده تا روح بهسازی در شیوة اجرا مطرح
شود و اساس آن از نوسازی و بازسازی به بهسازی ارتقاء یابد .در راستای رسیدن به این هدف و بر پایة این
تفکر سطح بندی و حوزه بندی خاصی از سوی مشاور ارائه شده که بر اساس نیازهای جمعیت ساکن و زائر
شکل گرفته است .بافت پیرامون محدودة طرح نوسازی و بازسازی که با الگوی مرکزی و شعاعی شکل
گرفته است با توجه به برنامه ریزی انجام شده نسبت به نزدیکی و دوری از مجموعة حرم مطهر ،کیفیت
فضایی و تخصیص فضایی متفاوتی می یابد .با این تحلیل سه حوزه با فعالیتهای مشخص در طرح تعیین
شده اند.
 -1حوزة زیارت  :فعالیت اصلی این حوزه (حوزة قدسی) زیارت و عنصر انسانی آن زائر بوده و تمامی برنامه
ریزی های مالی کالبدی آن بر عهده آستان قدس رضوی می باشد .بنابراین از حیطة اختیارات مشاور
خارج می شود.
 -2حوزة زیارت-اقامت ( سطح  :)1فعالیت اصلی این حوزه تدارک نیازهای زائران است و عنصر انسانی این
حوزه زائران و شهروندان هستند.
 -3حوزة اقامت ( سطح  :) 2فعالیت اصلی این حوزه عملکردهای شهری بر اساس سرریز تقاضاهای زائران
در سطح یک است و بیشتر به ساکنان تخصیص یافته است.
در حد فاصل دو حوزة زیارت -اقامت و اقامت حلقه مبدل که نقش اصلی آن فضای گذرا از حیات شهری به
مرکز قدسی است مکانیابی شده است این در حالی است که قرار دادن یک مسیر سواره با عرض زیاد بر
اساس تفکرات شهرسازی دو حوزه را کامال ازهم جدا نموده است .پیرامون حلقة مبدل باکاربری هایی که
بهره وری مناسب ازظرفیت های محیطی دارند برای پاسخگویی به نیازهای زائران برنامه ریزی شده است.
محدودة طرح از طریق  4خیابان اصلی منتهی به حرم و خیابان های شریانی پیرامون محدوده بار دیگر
مناطق مختلف شهر ارتباط می یابند در طرح با تدارک و ایجاد شبکة حلقوی که دو حوزه اقامت و زیارت
اقامت را از یکدیگر جدا می سازد و نیز خیابا ن های شعاعی پیش بینی شده اند این شبکه ضمن آنکه
ترافیک عبوری بین مناطق را تنظیم می کند ،ارتباط ترافیکی الزم بین حلقة بزرگراهی پیرامون با حلقة
شریانی میانی محدوده را برقرار می سازد و بین بخش های چهارگانه با یکدیگر و نیز مجموعة حرم مطهر
پیوند ایجاد می نماید و می تواند دسترسی مناسب را به منظور انتقال زائران از بیرون به درون برقرار نماید
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ضمن آنکه شبکه های سواره منتهی به حلقة مبدل در داخل آن به شبکه های پیاده و ره باغ ها ،با هدف و
جهت گیری به سمت مجموعه حرم مطهر تبدیل می شوند .این تداوم در یک سطح در پیرامون حرم بین
مسیرهای حلقوی پیرامونی برقرار می باشد اما در واقع مجموعه حرم و کاربری های اطراف آن را از بخش
بعدی جدا می نماید.
در سطح یک که به صورت منفرد عمل می نماید با هدف تداوم سمت گیری در جهت مجموعة حرم مطهر و
تامین پیوستگی الزم با حوزه قدسی ،ره باغ هایی پیش بینی شده اند که ضمن تسهیل حرکت پیاه و تامین
دسترسی مناسب و امن به حرم مطهر ،حرکت از مبادی ورودی مجموعه آستان قدس را در بافت شهری
پیرامون تا حلقه مبدل تداوم می بخشد .در الگوی طرح ،نقش مجموعه حرم مطهر حضرت رضا که اصلی
ترین عامل شهری این محدوده به شمار می آید برجسته شده است و جهت گیری کلیة محورهای اصلی در
امتداد آنها ،ر ه باغ ها ،الگوی شعاعی مرکزی به سمت این مجموعه می باشد .
بر مبنای الگوی پیشنهادی طرح تخصیص فضا و سازماندهی آن بر اساس پاسخگویی و رفع نیازهای دو گروه
جمعیت ساکن و متحرک صورت گرفته است و ترکیب نیازهای دو گروه جمعیتی در  3حوزة اصلی زیارت،
زیارت-اقامت و اقامت-سکونت سطوح مختلفی را در تخصیص فضا و کاربری های گوناگون موجب شده است
و به منظور تنظیم و تامین خدمات مورد نیاز گروه های جمعیتی یاد شده در روش توزیع خدمات ،سلسله
مراتب خدماتی منظور شده است .در زمینه توزیع خدمات در محدودة سطح یک به منظور تامین نیازهای
جمعیت زائر کاربری بیشتر مناطق تجاری-اقامتی می باشد .حوزة اقامت ( سطح دو ) عمدتًا به منظور اقامت
و اسکان شهروندان و مجاوران سازمان دهی شده اند و فعالیت های اصلی این حوزه عملکردهای شهری بر
اساس سرریز تقاضاهای زائران از سطح یک می باشد .در این حوزه از نقاط شهری مهم پیرامون طرح در
بخش های چهارگانه چهار خیابان با جهت گیری به سمت مجموعه حرم مطهر تا اتصال به حلقة مبدل ادامه
می یابد که ضمن تامین پیوندهای ترافیکی الزم در محدودة نقاط با اهمیت شهری از جمله ایستگاه راه
آهن ،بولوار امت ،میدان  17شهریور به بافت های درونی محدوده  ،سطح یک و حوزة قدسی را بهم پیوند
می دهد کاربریهای پیرامون خیابان های شعاعی و خیابا نهای اصلی در این حوزه عمدتا کاربری های مورد
نیاز جمعیت متحرکت (زائر) است که بخش عمده ای از آن به کاربری تجاری-اقامتی تخصیص یافته است.
فضاهای داخلی در این سطح به اسکان و اقامت زائران و شهروندان اختصاص یافته است و در نقاط ویژه ای
از حوزه های اقامت محدوده هایی کوچک تحت عنوان پروژه های شهری با هدف ایجاد فضاهای شهروندی و
به منظور ارتباط ساکنان با یکدیگر و با بافت تبیین و تعریف شده است .در یک سیاست کلی هرچه به سمت
47

مجموعة حرم نزدیک می شویم از ارتفاع طبقات کاسته می شود .بر اساس این کلیات می توان بیان نمود
هدف اصلی از طرح تجدید نظر سازمان عمران و بهسازی با قبول کلیات طرح طاش ،تامین مشارکت مردمی
در امر بهسازی بافت بوده است و نقش نیروهای باالتر در محدودة دخالت غیر مستقیم تنها به صورت ارائه
ضوابط و مقررات هماهنگ کننده دیده می شود و در بخش دخالت مستقیم اصوال فرآیند نوسازی شهری
توسط مسئولین و نیروهای دولتی انجام می شود .در مورد ترکیب حجمی نیز حداکثر ارتفاع طبقات  8طبقه
و حداقل آن 4طبقه پیش بینی شده است.
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شـبکه دسـترسی
معرفی شبکه دسترسی محدوده طرح
خیابان امام رضا (ع) با پوسته  40متر در حوزه مرکزی با توجه به جایگاه حرم مطهر در شمال و قرارگیری
پایانه برون شهری اتوبوس در جنوب آن از اهمیت خاصی در نظام جابجایی شهر برخوردار است .کاربری های
تجاری و اقامتی حاشیه این گذر بر اهمیت نقش اجتماعی این محور افزوده اند .این گذر در وضع موجود به
عنوان شریانی درجه دو اصلی طبقه بندی می شود و در حوزه مورد نظراز میدان بیت المقدس ( ابتدای زیر
گذر حرم ) تا میدان بسیج امتداد یافته است .قسمت شمالی این گذر در محدوده شهرداری منطقه ثامن
وقسمت جنوبی آن عرض محدوده مناطق  7و  8شهرداری است .
حمل و نقل در جوامع امروزی ،دیگر تنها یک مسئله فنی و مهندسی نیست بلکه یک مسئله اجتماعی،
اقتصادی و زیست محیطی محسوب می شود و اگر در توسعه حمل و نقل تنها به مسئله فنی و مهندسی
توجه شود از سایر اهداف که جنبه اجتماعی و اقتصادی است فاصله می گیرد.
وجود خیل عظیم مشتاقان زیارت حضرت امام رضا (ع) ،قرارگیری برخی از مراکز مهم اداری خدماتی
وتجاری،کمبود پارکینگ ،کمبود ظرفیت ناوگان حمل و نقل عمومی ،افزایش روز افزون خودروها –که
الودگی هوا را به دنبال دارد -و عدم برنامه ریزی های بلند مدت ،مشکالت ترافیکی زیادی در محدوده
پیرامون حرم مطهر و به تبع آن در خیابان امام رضا (ع) ایجاد نموده است .از طرفی ازدحام ترافیکی در
ساعات خاص در محدوده این خیابان سبب آزردگی خاطر زائرین و مجاورین این حرم گردیده آنقدر که همه
ساله شاهد تشدید مشکالت ترافیکی به ویژه در ایام خاص– اواخر تابستان ،عید نوروز و مناسبت های ویژه-
هستیم .لذا الزم است با بررسی های همه جانبه و پیشنهاد راهکارهای کوتاه مدت و بلند مدت عالوه بر
ایجاد آرامش و رضایت مندی مردم ،رونق هر چه بیشتر گردشگری و اقتصادی را فراهم آوریم .حجم زیاد
خودروهای شخصی و حجم تردد بسیار باالی عابر پیاده و سطح سرویس نامناسب گذرهای پیاده و عدم
وجود زیرساخت های الزم سبب تداخالت حرکتی بین دو کاربر می شود که در نتیجه خطر کاهش ایمنی
عابر و نیز از سویی ایجاد ترافیک را به دنبال خواهد داشت.
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خیابان امام رضا حدفاصل میدان بیت المقدس تا بسیج و مسیرهای منتهی به آن
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بررسی پارکینگ و نحوه پارک اتومبیل در محدوده
طرح
هدف از تامین پارکینگ در مرکز شهر این نیست که برای همه کسانی که می خواهند با اتومبیل شخصی
وارد محدوده مرکزی شوند جای پارک کافی تامین شود .برعکس ،تعداد جای پارک ها و کرایه آنها به نحوی
تنظیم می شود که تعداد این افراد از حدی که برای ترافیک اتومبیل های شخصی در نظر گرفته شده بیشتر
نشود .با این هدف مطالعات پارکینگ انجام می شود .پارکینگ های غیرحاشیه ای یکی از مهمترین اقدامات
الزم جهت پاسخگویی به تقاضای موجود توقف در شهرها می باشد ،که در نواحی مرکزی و تجاری شهر از
اهمیت ویژه ای برخوردار است .در وضع موجود ،پارکینگ های غیرحاشیه ای در شهر مشهد به دو بخش
تقسیم می شوند به گونه ای که تعدادی از آنها زیر نظر سازمان حمل ونقل و ترافیک و بقیه توسط بخش
خصوصی یا سازمانهای دیگر کنترل می شوند .
تامین انبوه پارکینگ عمومی توسط شهرداری ها مطابق با ضوابط شهرسازی و طرح های توسعه شهری می
باشد .بدین منظور بر اساس طرح مصوب ،مهمترین عوامل تأثیرگذار در مکانیابی پارکینگ های عمومی در
محدوده پیرامون حرم مطهر به شرح زیر تشریح شده اند:
 تعیین ظرفیت پارکینگ ها با توجه به نقش و جایگاه پارکینگ در محدوده پیرامونی و محدوده تحت
پوشش
 تمرکز پارکینگ های عمومی در مجاورت محورهای دسترسی و فضاهای سبز و باز عمومی
 توجه به سهولت دسترسی پیاده از پارکینگ به حرم مطهر و بالعکس
 رعایت ظرفیت حداکثری تعیین شده برای پارکینگ عمومی در مراکز شهری (حداکثر پانصد واحد جای
پارک می تواند در یک نقطه متمرکز باشد)
 رعایت ظرفیت شبکه های دسترسی پیش بینی شده در طرح مصوب برای تخلیه و تأمین دسترسی
است شده کنترل پیرامونی های شبکه بارگذاری ظرفیت با شده تعیین ظرفیت که پارکینگ ها
 پارکینگ حاشیه ای غیرهمجوار در همه جای حوزه پر فعالیت مرکزی قابل مشاهده است ،در پیاده
روها ،ایستگاههای تاکسی ،اتوبوس ،داخل میدان ها و نزدیکی تقاطع ها.
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جانمایی پارکینگ های محدوده
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پارکینگ های حاشیه ای
در حاشیه ی راه های شریانی درجه  ، 2در همه جا نمی توان پارکینگ حاشیه ای را ممنوع ساخت ،اما بهتر
است در هر جا که ممکن است پارک حاشیه ای ممنوع شود .ممنوع کردن پارکینگ حاشیه ای از دو جنبه
به ظرفیت خیابان شریانی می افزاید:
 با کاهش اصطکاک های ناشی از پارک کردن ،از پارک بیرون آمدن و دنبال محل پارک گشتن. با افزودن یک خط به خط های اصلی ترافیکعالوه بر این ،ممنوع ساختن پارکینگ حاشیه ای در مناطق مرکزی به تنظیم مقدار تقاضای ترافیک موتوری
کمک می کند و عالقمندان به استفاده از اتومبیل را ناچار می سازد که از پارکینگ های خصوصی استفاده
کنند و بهای متناسبی برای استفاده خود بپردازند .آزاد گذاشتن پارکینگ حاشیه ای در مراکز شهرها در
واقع سوبسیدی است که به استفاده کنندگان از اتومبیل پرداخت می شود و این با سیاست تشویق استفاده
از وسایل نقلیه جمعی مغایر است .اندازه گیری شده که گاهی مجاز بودن پارکینگ حاشیه ای ،ظرفیت
ترافیکی خیابانی را که در هر طرف آن سه خط وجود دارد به حدود نصف کاهش می دهد .در محدوده
خیابان امام رضا (ع) مشهد وضعیت پارکینگ حاشیه ای به صورت های زیر تعریف می شود:
 پارک آزاد پارک ممنوع حذف پارکینگ حاشیه ای مجانی (کارت پارک)در نهایت الزم به ذکر است درصورت پیشنهاد پارک حاشیه ای مشخصات و زاویه پارک اتومبیل نیز آورده
شود.
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عبور عابر پیاده
بررسی فضاهای عبور عابر پیاده در محدوده طرح
عابرین اطراف حرم مطهر به چند دسته تقسیم می شوند دسته اول زائرین حرم مطهر هستند که از شهرها و
نقاط مختلف به عشق زیارت بارگاه امام هشتم آمده اند و به علت عدم آشنایی با محدوده ممکن است توجه
چندانی به وسایل نقلیه در حال حرکت نداشته باشند و بایستی محیط برای آنها ایمن و با عالیم مشخصه
واضح طراحی شود  .دسته دوم عابرین عبوری هستند ،حرم مطهر در مرکز شهر واقع شده و برای این دسته
عابرین فقط عبور سریع و راحت مهم است .دسته سوم افرادی هستند که در این منطقه مشغول به کار یا
زندگی هستند که برای آنها دسترسی ساده و کوتاه به مکان مورد نظرشان در اولویت قرار دارد .همانطور که
مشاهده می شود عابرین این محدوده رویکردهای متفاوتی برای تردد خود دارند.
در حال حاضردر پیاده رو خیابان امام رضا (حد فاصل میدان بسیج تا میدان آب) با توجه به اجرای کفسازی
جدید پیاده رو ،مشکل چندانی در عبور و مرور عابران پیاده مشاهده نمی شود -و نیز عرض پیاده رو در
طول مسیر چندان تغییر نمی کند -ولی امکانات کافی جهت عبور از عرض خیابان وجود ندارد و می بایست
تدابیر و زیرساخت های کافی جهت ایمنی عابر پیاده در نظر گرفته شود.
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جانمایی مقاطع عرضی عبور عابر پیاده
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مقاطع عرضی عبور عابر پیاده
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خط کشی خطوط عابر پیاده
گذرهای عبور عابر پیاده در برخی نقاط خیابان دید کافی یا کیفیت مناسب ندارند( .به خصوص در بخش
ابتدا و انتهای خیابان امام رضا) ولی خیابان به اعداد کافی از گذر پیاده برخوردار است .از طرفی در برخی
نقاط این خیابان می توان فاصله گذرها را از هم کم نمود ویا کیفیت عبور را افزایش داد.
برای قرار گیری گذر پیاده موارد زیر را از آیین نامه متذکر می شویم:
 از گذرگاه عابر پیاده نباید به وفور و بی رویه استفاده کرد. حداکثر فاصله میان دو گذر گاه خط کشی پیاده در طول مسیر نباید کمتر از  150متر باشد .با وجوداین حداقل فاصله مطلوب  200متر است.
 محل گذر خط کشی پیاده واقع در حد فاصل دو تقاطع نباید در فاصله کمتر از  120متر از تقاطع هاقرار گیرد.
 گذر گاه نباید بعد از تاج قوس قائم و یا بعد از قوس افقی قرار گیرد .در صورتیکه نتوان گذرگاه را بهمحل مناسبی انتقال داد باید استفاده از چراغ هشدار دهنده ،جداسازی عابرین از وسایل نقلیه مورد
توجه قرار گیرد.
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جانمایی محل خط کشی عابر پیاده
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عبور عابر پیاده در خیابان امام رضا یا در طول و از پیاده رو انجام می پذیرد یا از عرض و به صورت عبور
عرضی از خیابان که در حال حاضر عرض منطقه عبور عابر در پیاده رو حد فاصل میدان بیت المقدس تا
میدان بسیج تغییر چندانی نمی کند که میانگین این عرض در سمت شرقی خیابان  9,30و درسمت غرب
آن  5,30متر است .با توجه به حجم جمعیت عبوری ،به نظر می رسد عرض پیاده رو به خصوص در نزدیکی
میدان بیت المقدس کافی نیست .ولی می بایست راهکارهایی اساسی برای بهبود حرکت عابرین پیاده در
عرض خیابان و جلوگیری از تداخل سواره و پیاده (به خصوص در نقطه ابتدایی و انتهایی خیابان) همچنین
کاهش سرعت وسایل نقلیه در مسیرهای عبور و تردد عرضی عابر پیاده ارائه گردد.
ایده طراحی فضای پیاده رو باید با توجه به مباحث مطرح شده در نشریه  144و  246سازمان مدیریت و
مطابق با ضوابط انجام پذیرد.
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سـیستم حـمل و نـقل عـمومی
بررسی سیستم حمل و نقل عمومی در محدوده طرح
مسیر مورد بررسی حدفاصل میدان بسیج تا میدان بیت المقدس قرار دارد .در ابتدای مسیر یعنی میدان
بسیج ایستگاه های مترو در  4نقطه اطراف میدان متمرکز شده اند که به نوعی یک ایستگاه پیاده – سوار
محسوب می گردد

در محدوده مورد مطالعه تقریبا تمامی وسایل حمل و نقل عمومی در دسترس هستند .بسیاری از مسافرین
در این نقطه از قطار سبک شهری پیاده شده و به سمت ایستگاههای  BRTیا تاکسی "که درنقطه ابتدایی
مسیر مورد نظر قرار دارد " ،به سمت حرم مطهر امام رضا (ع) ،حرکت می کنند .مسیر ویژه اتوبوس در میانه
محدوده مورد مطالعه قرار دارد که 3ایستگاه در طول مسیر رفت و  3ایستگاه اتوبوس در مسیر برگشت وجود
دارد .مشکل اساسی این خط در نقطه انتهایی آن یعنی میدان بیت المقدس بوده که با توجه به اتمام مسیر
ویژه اتوبوس و تردد حجم باالی مسافرین در این محدوده  ،شاهد تداخل شدید عابرین پیاده و سواره و ایجاد
ازدحام ترافیکی سنگینی هستیم .از طرفی وضعیت آشفته ایستگاه های تاکسی پیرامون حرم مطهر که در
نزدیکی نقطه پایانی  BRTقرار دارند  ،سردرگمی مسافرین را موجب می شود که به منظور ساماندهی تاکسی
ها الزم است اقدامات اساسی انجام گیرد.
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جانمایی مسیر  ،BRTایستگاه های اتوبوس و ایستگاه قطار شهری
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فضای سبز
بررسی فضای سبز در محدوده طرح
عالوه بر ویژگی های عمومی گیاهان ،در رابطه با طراحی فضا می توان از دو ویژگی عمده گیاهان استفاده
نمود  .شاخ و برگ توده های انبوه گیاهان چون مانعی در برابر وزش باد عمل نموده وهمواره می توان آنها را
به عنوان بادشکن مورد استفاده قرارداد و اکسیژن تولید شده توسط گیاهان می تواند در تامین هوای مورد
نیاز محیط مورد استفاده قرار گیرد .به منظور کاهش سرعت جریان باد در فصل زمستان پیشنهاد می شود
درختانی مانند سرو و کاج در حاشیه های جنوب شرقی و شمال غربی محوطه های ساختمانی قرار داده
شوند .میزان کاهشی که این درختان در سرعت جریان باد بوجود می آورند به فشردگی شاخ و برگ درختان
تراکم کلی آنها بستگی دارد .وسعت منطقه آرامی که در پشت این بادشکن ها ایجاد می شوند تابع بعد
فضای سبز و ارتفاع درختان است .معموال در فاصله ای معادل  13/5برابر ارتفاع درخت  50درصد از سرعت
باد کاسته شده و این کاهش در فاصله ای معادل  27برابر ارتفاع درخت به  25درصد سرعت باد تنزل می
نماید .در رابطه با استفاده از اکسیژن تولید شده توسط گیاهان می توان از درختان خزان دار استفاده نمود
از آنجایی که جهت وزش باد در فصل های بهار و تابستان که درختان اکسیژن تولید می کنند ،از دو سمت
شرق و جنوب می وزد  ،می بایست حاشیه های شرقی و جنوبی محدوده های مورد نظر را به فضای سبز
اختصاص داد تا با استفاده از جریان باد اکسیژن مورد نیاز محیط تامین شود.
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جانمایی پهنه های سبز
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پوشش گیاهی خیابان امام رضا و تاثیر آن بر جداره ها
یکی از محدودیت های محور امام رضا در مبحث فضای سبز ،تراکم باالی ساخت و ساز و کاستی شدید
فضای سبز و باز در این حوزه می باشد .از طرفی مطلوبیت زمین در این حوزه از نظر دسترسی به امکانات و
تسهیالت ،قیمت پایه زمین را افزایش داده و امکان افزایش فضای سبز را به صورت معمول دشوار ساخته
است .پوشش گیاهی در خیابان ها می تواند بر تداوم و وحدت جداره تاثیر مستقیمی داشته باشد و در
صورت نیاز نازیبائی های جداره را نیز پوشش دهد .پوشش گیاهی محور امام رضا بصورت خطی در حاشیه
خیابان می باشد .این پوشش گیاهی ،تقریبًا یک دست است و تراکم یکسانی دارد .تراکم درختان در بعضی
قسمت ها به طور کلی نمای ساختمان پشت آن را پوشانیده است و قسمتی اندک از آن هویداست .همین
پوشش گیاهی مقداری از ناهماهنگی موجود جداره خیابان را از نظر دور می دارد .سایه اندازی درختان بر
نماها و سطح پیاده رو فضای سایه روشنی را به و جود آورده که پیاده روی را دلنشین تر می کند.
رویش درختان مختلف و متفاوت از نظر شکل ،حجم و اندازه یک نوع بی نظمی ایجاد کرده است که با نظم
بخشیدن به این پوشش گیاهی می توان بر فضا تأثیر مثبت گذاشت و نیز خط آسمان متعادل تری داشت.
حرم مطهر امام رضا (ع) به عنوان یک فضای زیارتی در مقیاس کل کشور عمل می کند و حجم ترافیک
انسانی بسیار باالیی را به ویژه در روزهای خاص آیینی و مذهبی دارا است که این تراکم جمعیتی در روزهای
خاص حجم ترافیکی عابر پیاده را در مسیرهای منتهی به حرم تا صدها برابر روزهای عادی افزایش می دهد
این حجم جمعیت ،جریان حرکت پیاده را در مسیر حرکت به یک سیل عظیم تبدیل می کند که این امر در
بعضی از قسمت ها سبب تخریب فضای سبز می شود .
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پوشش گیاهی وضع موجود محدوده
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مقطع عرضی وضع موجود و مکان قرار گیری فضای سبز حاشیه

70

مطالعات اقلیمی
طبقه بندی اقلیمی مشهد
براساس سیستم طبقه بندی کوپن ،آب و هوا منطقة مورد مطالعه در مقیاس ماکرو از نوع  Bیعنی خشک
است؛ که در آن میزان تبخیر بیشتر از بارندگی است در تقسیم بندی فرعی اقلیم محدودة مورد نظر تحت
تأثیر شرایط آب و هوای استپی ،یعنی حد فاصل اقلیم خشک و مرطوب قرار می گیرد .وجود تابستان های
گرم و زمستانهای نسبتاً سرد از ویژگیهای آب و هوای استپی است .در طبقه بندی دومارتن اقلیم غالب
منطقه ،اقلیم خشک با ضریب خشکی 10تا 20و از نظر دما تیپ سرد است.

تابش
به منظور بررسی موقعیت خورشید و زوایای تابش آفتاب درماه های مختلف سال با توجه به عرض
جغرافیایی مشهد  26درجه و  16دقیقه از دیاگرام موقعیت خورشید در عرض جغرافیایی  37درجه شمالی
که اختالفی کمتر از  10درجه با موقعیت مشهد دارد استفاده شده است  .با استفاده از این دیاگرام می توان
جهت تابش آفتاب و زاویه ای را که اشعه تابش خورشید با سطح افق می سازد در هر روز از سال و هر
ساعت روز بدست آورد .با در دست داشتن این دو زاویه می توان مقدار سایه ای که دیوارهای مختلف یک
ساختمان در مواقع مختلف سال ایجاد می نماید را بررسی نمود .در شهر مشهد هفت ماه از سال (فروردین،
مهر ،آبان ،آذر ،دی ،بهمن و اسفند) شرایط اقلیم به گونه ای است که برای دستیابی به شرایط آسایش در
محیط خارج ساختمان ،بهره گیری از انرژی تابشی خورشید ضروری است .در سایر ماه های سال
(اردیبهشت ،خرداد ،تیر ،مرداد و شهریور) شرایط آب و هوایی مشهد برای افراد در سایه به گونه ای است که
شخص در فضا احساس آسایش خواهد کرد .اما قرارگیری در سایه برای ایجاد شرایط مطلوب در این پنج ماه
ضروری است.
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تاثیر عوامل اقلیمی بر محدوده طرح
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سایه اندازی
برای تعیین نوع و مشخصات سایه اندازی مورد نیاز در معابر در طول دورة گرم ،روز اول ژوئیه به عنوان
بحرانی ترین وضعیت این دوره برای نیاز به سایه مورد بررسی قرار می گیرد .در این روز ساعات12،13، 11
به ترتیب دارای زاویة تابش 71،72،72درجه است که ایجاد سایه بان در این ساعات به دلیل نزدیکی به
قائمه بودن زاویة تابش ،مسئله ساز نخواهد بود .پس از این ساعات کوتاهترین سایه در ساعات 10و 14با
زاویة تابش 61درجه ایجاد می شود .بلندترین سایه را نیز ساعات 7و 17با زاویة تابش 24درجه ایجاد می
کنند.

میدان بیت المقدس

میدان بیت المقدس

سایه ایجاد شده در ساعت  1٢ظهر

سایه ایجاد شده در ساعت  8صبح

میدان بیت المقدس

میدان بیت المقدس

سایه ایجاد شده در ساعت  6بعدازظهر

سایه ایجاد شده در ساعت  4بعدازظهر
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نورپردازی و روشنایی
وضعیت روشنایی محور امام رضا
به لحاظ روشنایی می توان خیابان امام رضا را به دو بخش از ترمینال تا میدان  15خرداد و از میدان 15
خرداد تا حرم مطهر امام رضا (ع) تقسیم نمود .با توجه به اینکه وجود چراغ های متراکم و نور تجاری های
خیابان در بخش دوم خیابان (حدفاصل میدان پانزده خرداد تا حرم ) باعث شده تا روشنایی کافی در خیابان
امام رضا وجود داشته باشد ولی بی نظمی در وضعیت روشنایی چراغ ها و نور خیابان در سطح مناسبی قرار
ندارد و به نوعی بی نظمی را در ذهن استفاده کنندگان ایجاد می کند.
مسائل و مشکالت بارز:
 تعداد زیاد المپهای فلورسنت در تجاری خرد لبه خیابان روشنایی بیش از حد و غیر اصولی تجاری خرد لبه خیابان وجود ریسه بندی های نامناسب فراوان در خیابان که منظر روز خیابان را مغشوش کرده استفاده بسیار از نورپردازی های رنگی در کاربری های جداره خیابان افزایش بی رویه شدت روشنایی خیابان بخصوص در جداره های آن (به علت افزایش تراکم تجاری لبه)با نزدیک شدن به حرم مطهر و در نتیجه کاهش جلوه نوری حرم
 وجود نا منسجم و غیر اصولی چراغ های پیاده در برخی نقاط -خیرگی چراغ های روشنایی خیابانی
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