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بافت مركزي شهر مشهد

شماره39-40

مصطفي عباسزادگان ،مسعود الهي ،محمد انام پور
 دانشيار گروه آموزشي شهرسازي دانشگاه علم و صنعت ايران
abbaszadegan@iust.ac.ir
 پژوهشگر دوره دكتري شهرسازي ،كارشناس ارشد طراحي مهندسين مشاور فجرتوسعه
m_elahi@iust.ac.ir
 كارشناس ارشد برنامهريزي شهري ،كارشناس ارشد برنامهريزي مهندسين مشاور فجرتوسعه
mohamadanampour@gmail.com

69

شماره39-40
70

چكيده:
هسـتههاي مركـزي شـهرها فـارغ از اينكـه بر مركزيـت جغرافيايي شـهر منطبق باشـند يا خير ،مراكـز فعاليت
و عملكردهايـي هسـتند كـه بطـور دائـم و فزاينـدهاي ازدحـام جمعيـت و تراكم سـاختماني را تجربـه ميكنند.
بسـياري از مراكـز شـهري عالوه بر نقـش عملكرد اقتصـادي ،نقـش فرهنگي-مذهبي را نيز عهدهدار هسـتند.
هسـتههاي مركـزي چنـد عملكـردي فرهنگي و مذهبي ،در سـاير نقاط شـهر همتايـي ندارند و نـه تنها جاذب
جمعيـت كل شـهر بلكـه در بسـياري از مواقـع جـاذب جمعيتـي وسـيع از نقـاط دور دسـت نيز هسـتند .شـهر
مقـدس مشـهد بـا مركزيـت بـارگاه ملكوتي امـام رضا (ع) نيـز در زمـره اين مراكز قـرار دارد.
در طـي چنـد دهـه گذشـته ،به واسـطه افزايـش روزافزون تعـداد زائران حضرت رضا (ع) ،هسـته مركزي شـهر
مشـهد بـا مداخلات نوسـازي بسـيار وسـيعي مواجـه شـد كـه بنيان بافـت مركزي شـهر مشـهد را بـه عنوان
بافـت بـا ارزش كالبدي-خاطـرهاي شـهر مشـهد را دگرگـون نمـوده اسـت .ايـن مداخلات با افزايش سـطوح
كاربـري ،سـطوح سـاخت و افزايـش تراكمهـاي سـاختماني و تحـوالت عملكـردي در فرآيند اجرا روبـرو بوده
اسـت .از پيامدهـاي ايـن مداخلات ميتـوان به تشـديد جريـان حركت سـواره ،ايجـاد ازدحام و مشـكل براي
حركـت امـن عابـران پياده در محدوده اشـاره داشـت.
بـر اسـاس طـرح در حـال اجـراي نوسـازي محـدوده ،محدوده مركزي شـهر مشـهد بـه دو بخش سـطح يك
و سـطح دو تقسـيم شـده اسـت کـه حلقـه مسـیر شارسـتان اتصال دهنده ميان سـطح يـك و دو ،گـذر مفصل
اتصـال دهنـده فضـاي قدسـي حـرم مطهـر و فضـاي شـهري سـطح يـك و رهباغهـا بـه عنـوان مسـيرهاي
دسترسـي پيـاده از گـذر شارسـتان بـه گـذر مفصـل بـه عنـوان فضاهاي سـبز پيـاده تعريـف شـدهاند .در طي
مراحـل اجـراي طـرح نوسـازي ،سـطوح زيريـن رهباغهـاي اصلي در محـدوده بـه پاركينگ اختصـاص يافت و
ن سـاخت بـه ايـن بخشها نيز تسـري يافـت .طرح توسـعه حيات
رد پـاي سـاخت و سـاز و توسـعههاي انسـا 
شـهري در ترازهـاي زيرسـطحي شـهر مشـهد بـا هـدف بهبـود كمـي و كيفـي عرصههـاي عمومـي پيرامون
حـرم رضـوي در چنـد سـال اخير مطرح شـده اسـت.
ايـن مقالـه پـس از معرفـي اجمالـي توسـعه زيرسـطحي شـهري ،بـه معرفـي پيشـينه و اقدامـات اجرايـي اين
نـوع توسـعه در جهـان ميپـردازد و بـا معرفـي اهداف طـرح حيات زيرسـطحي در بافت شـهر مشـهد ،به بيان
راهحلهـاي مطـرح در ايـن طـرح ،جهـت بهبود كمـي و كيفـي عرصههاي عمومـي پيرامون حـرم رضوي (ع)
در بافـت مركزي شـهر مشـهد ميپـردازد.
كلمات كليدي :هستههاي مركزي شهري ،عرصههاي عمومي شهري ،حيات زيرسطحي ،رهباغها ،مشهد.

 -2حيات زيرسطحي
حيات زيرســطحي يا شهر زيرزميني توســعه بخشي از شهر است که بنا به شرايطي ويژه در زير سطح اصلي
شهر شکل ميگيرد و ميتواند شامل بيشتر اجزاء زندگي در عرصه عمومي شهرها به لحاظ اجتماعي ،اقتصادي
و معنائي نيز باشد .توسعه زيرسطحي شامل مجموعهاي از سازههاي زيرزميني است كه به منظور دفاع در مقابل
سوانح ،سكونت ،مراكز كار و تجارت ،سامانه حمل و نقل ،انبارهاي غذا ،كانالهاي تاسيسات و دفع پسماند و يا
مجموعهاي از اين عوامل مورد استفاده قرار گیرد.
توســعه زيرســطحي ميتواند طيف متنوعي از اقدامات كالبدي در سطوح زيرين شهر را شامل شود .اين واژه
ميتواند به شبكهاي از تونلهاي ارتباطي ميان ساختمانها از قبيل بخشهاي اداري ،فروشگاهها ،ايستگاههاي
قطار زيرزميني ،مجموعههاي هنري و ساير كاربريهاي جاذب در تراز زيرين اطالق شود .اين فضاها ميتوانند
از طريق فضاهاي عمومي و يا ابنيه متصل به آن قابل دســترس باشــند .در پارهاي از موارد براي اين فضاها
دسترسي مجزا در نظر گرفته ميشود.
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 -1مقدمه:
شــهر به عنوان پديدهاي زنده ،پويا و در حال تغيير همواره مامن شكلگيري روابط و تعامالت اجتماعي بوده
است .افزايش اين تعامالت رابطهاي مستقيم با افزايش كيفيت فضاها و محيطهاي شهري دارد كه امكان حضور
در فضا و تماس افراد با يكديگر و با محيط را تسهيل ميكنند.
حيات شــهري به صورت مجموعهاي از تعامالت و روابط رودرروي مردم با يكديگر و با محيط پيراموني ،در
ارتباط با فضاي شــهري شــكل ميگيرد .لذا اولين و مهمترين گام در راستاي دستيابي به حيات شهري فعال و
سرزنده ،تقويت عرصههاي عمومي يا به عبارتي پرداختن به فضاهاي عمومي شهر ميباشد .كالبد شهر بستري
براي تبلور عيني و ملموس روابط و مناســبات اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي موجود در بطن فضاي شــهري و
مكاني براي جاري شــدن رفتارهاي مدني ،اجتماعي ناشي از اين روابط و مناسبات ميباشد .در اين ميان حيات
شــهري خميرمايه كالبد شهر است بدین ســان می توان معتقد بود که فضاهاي شــهري با ساختار كالبدي و
كاركرد اجتماعي خود ميتوانند عرصههاي عمومي مطلوبي براي رشــد و بالندگي حيات مدني ارائه دهند .رشد
جمعيت و به تبع آن رشــد پرشــتاب شهرها و گســترش افقي آنها ،گراني زمين ،افزايش تراكم در هستههاي
مركزي شــهري و به تبع آن ازدحام ناشي از حضور استفادهكنندگان از اين مراكز ،محدوديت استفاده از سطح و
همجواري عملكردهاي ناسازگار ،محدوديتهاي توسعه ارتفاعي و تاثيرات آن بر منظر ،وجود حقوق مكتسبه در
سطح همكف و ساير مشكالت كه از ويژگي هاي توسعه شهرها و الگوي بسط آنها طي دهههاي گذشته بوده
اســت .اين نوع برنامهريزي و توســعه فضايي مراكز شهري سبب ايجاد مشكالت كالبدي ،عملكردي ،ترافيكي
و زيســتمحيطي گرديده و پيامد آن ايجاد فضاهايي اســت كه قادر به پاســخگويي به نيازهاي كمي و كيفي
استفادهكنندگان نميباشند.
اين مســئله لزوم افزايش آگاهي شهرســازان در اين خصوص و جســتجوي راهبردهاي توسعهاي نوين كه
پاســخدهنده به محدوديتهاي برنامهريزي و طراحي در مراكز شهرها باشــد را بيش از پيش مورد تاكيد قرار
ميدهد .امروزه ،شهرســازان با معرفي توســعه حيات زيرســطحي تحت عنوان "بعد پنهان برنامهريزي سطوح
شهري" ،از توسعه زيرسطحي به عنوان يكي از راهبردهاي كارآمد در فرآيند برنامهريزي كاربري زمين در مراكز
فشرده شهري استفاده مينمايند (.)Paul et al, 2002
حيات زيرســطحي در سطوح زيرين شــهر ،توانائی بالقوه كشف نشدهاي اســت كه اگر به خوبي مديريت و
طرحريزيشــود ،ميتواند به عنوان راهكاري جديد ،افزون بر برآورده كردن نيازهاي شهروندان و خواستههاي
مديريت شــهري ،تأثير بســيار زيادي بر توسعه پايدار شهري داشته باشد و با دارا بودن قابليت و فوايد متعدد به
ارتقاء کمی و كيفيتی محيط شهري كمك نمايد.
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 -1-2پيشينه تفکر توسعه حيات زيرسطحي
پيشــينه استفاده از توسعه زيرسطحي به بهرهگيري انسان اوليه از تونلها و مسيرهاي زيرزميني باز ميگردد.
توسعه زيرسطحي در مفهوم مدرن خود در قالب چند طبقه ساختن معابر و انتقال ترافيك ،شبكههاي تاسيسات
و حمل و نقل كاال ،توســط معمار فرانســوي اوژن هنارد در آغاز قرن بيستم مطرح شد .ادوارد اتوجيان معمار
فرانســوي-آمريكايي ،ايدة تفكيك عمودي عملكردهاي شــهري را در  1930مطرح نمود .وي در سال ،1937
"كميته بينالمللي برنامهريزي و تكنولوژيهاي زيرســطحي" را براي توسعه فضاهاي زيرسطحي پيشنهاد كرد.
اتوجان به عنوان پدر شهرسازي زيرزميني شناخته ميشود (.)Besner,2012:1
"مركز پژوهشــي فضاهاي زيرســطحي" نيز مركزي غير انتقاعي است كه از ســال  1992به منظور ارتباط
مراكز تحقيقاتي فضاهاي زيرســطحي آغاز به كار نموده است .اين مرکز برآمده از سلسله كنفرانسهاي مرتبط
با بحث توســعه فضاهاي زيرسطحي اســت .در اولين كنفرانس ،موضوع فضاهاي زيرسطحي به عنوان پناهگاه
پرداخته شــد و پس از آن شاهد مطرح شدن موضوعاتي چون استفاده متنوع از فضاهاي زيرسطحي ،بهرهگيري
از فضاهاي زيرسطحي در قالب سياستهاي برنامهريزي شهري ،ايجاد شهرهاي زيرزميني در آغاز هزاره سوم و
در نهايت بهرهگيري از فضاهاي زيرســطحي به عنوان يك منبع اقتصادي و زيستمحيطي سير تكاملي را طی
نموده است (جدول شماره .)1
مركز پژوهشي فضاهاي زيرسطحي در پنجمين كنفرانس از اين مجموعه كه با عنوان "فضاهاي زيرسطحي
و ســاختار سكونتي زمين" در دانشگاه دلف برگزار گرديد ،شــكل گرفت .در حال حاضر دبيرخانه اين مركز در
شهر پكن چين قرار دارد.
ماخذ)ACCUS,2012( :

 -2-2مزايا و محدوديتهاي عمومي فضاهاي زير سطحي
علي رغم طيف وسيع توسعههاي زيرسطحي صورت گرفته در دهههاي اخير ،اما درك عمومي مردم از مزايا
و محدوديتهاي توســعههاي زيرسطحي محدود ميباشد .در جدول شــماره  2مزايا و محدوديتهاي عمومي
توسعه فضاهاي زيرسطحي ارائه شده است.
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 -3-2نمونههاي اجرايي فضاهاي زيرسطحي در جهان
در زمينه اقدامات اجرايي انجام شده در زمينه توسعه زيرسطحي ،مركز شهري مونترال كانادا در سال  1962را
ميتوان سرآغاز توسعه فضاهاي زيرسطحي در دوره معاصر برشمرد .اقدامات مكمل در اين محدوده در سالهاي
 1980 ،1974 ،1966تا  1992منجر به ايجاد بزرگترين مجموعه زير ســطحي جهان با نام "ريسو" با مساحت
 371600متر مربع شــده است (تصوير  .)1شبكه زيرسطحي ژاپن نيز نمونه ديگري متشكل  76خيابان تجاري
زيرســطحي مجزا اســت كه در مجموع قريب به  900000متر مربع است كه در سال  1996احداث تا به امروز
رو به گسترش است (.)Golany, and Ojima,1996

منافع اجراي اقدامات زيرســطحي محدود به سطوح زيرين نبوده و در پارهاي از موارد اقدامات زيرسطحي با
هدف بازيافت فضاهاي از دســت رفته روي سطح اجرا ميشوند .طرح انتقال بزرگراه شهري M30شهر مادريد
اقدامي از اين دســت اســت كه با انتقال  56كيلومتر از  99كيلومتر طول اين بزرگراه به زير ســطح ،عالوه بر
كاهش آلودگيهاي صوتي ،باعث احياي يك ميليون متر مربع عرصه عمومي ســبز شده است كه تاثير بسزايي
در حيات ساكنين و بازديدكنندگان از شهر مادريد دارد (( )Cornaro and Admiraal, 2012تصوير )2
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تصوير  :2سطوح آزاد شده ناشي از توسعه زيرزميني بزرگراه شهري  M30در شهر مادريد
()Cornaro and Admiraal, 2012

در شــهر پکن ناحیهای تجاری با نام ونگوفوجینگ دارای  6پهنه تجاری اســت ،که هر کدام از این پهنهها
دارای یک ســاختار زیر زمینی است .در این ساختار های زیر زمینی ،ایستگاههای مترو نقش متصلکننده را بر
عهده دارند.

تصویر  :3طرح واره توسعههای زیر سطحی در شهر پکن
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بهرهگيري از توســعه زيرســطحي با اهداف متنوع در شهرهاي بزرگ دنيا دنبال شــده و بهرهگيري از اين
پتانسيلها ميتواند زمينهاي مناسب براي پاسخگويي به بسياري از معضالت كنوني شهرها از جمله تراكم بيش
از حد ،شلوغي ،آلودگي هوا و  ...فراهم آورد و ظرفيت جديدي براي توسعه حيات اجتماعي شهر ايجاد سازد.
 -3توسعه حيات شهري زيرسطحي در بافت مركزي شهر مشهد
محدوده بافت مركزي شــهر مشهد پهنهاي سيصد هکتاري پيرامون حرم مطهر حضرت رضا (ع) ميباشد كه
ساليانه به طور متوسط پذيراي  24ميليون زائري است كه براي تشرف و اجراي مراسم گوناگون مذهبي در اين
محدوده حضور پيدا ميکنند .پيشبيني ميشود تا سال  1425تعداد زائرين استفادهكننده از محدوده به 45ميليون
نفر افزايش يابد .عواملي از قبيل :ارزش باالي زمين در آن ،اعمال محدوديت ارتفاعي براي ساختمانها به دليل
حريــم ارتفاعي حرم مطهر ،كمبود عرصههاي عمومي با توجه به حجم باالي جمعيت زائر ،گرايش اقتصاد بازار
در جهت اســتفاده حداكثري از زمين و ايجاد كاربري هاي انتفاعي سبب شده تا اين محدوده با كمبود در زمينه
خدمات عمومي غيرانتفاعي شامل :فضاي سبز ،عرصههاي حركتي ،خدمات بهداشتي ،درماني ،فرهنگي ،ورزشي
و پاركينگ مواجه باشــد .ايدهاي اوليه توسعه زيرسطحي در بافت مركزي شهر مشهد در مجاورت با حرم مطهر
حضرت رضا (ع) به عنوان يكي از پتانســيلهاي توســعه براي جبران كمبودهاي خدماتي و پاســخ به نيازهاي
زائران در اواخر سال  1385به مسابقه گذاشته شد و پس از دريافت نظرات شركت كنندگان ،اين ايده در فرآيند
همانديشــي مديران و كارشناســان ذيربط ،براي عرصه خاص محدوده ثامن باز تعريف گرديد و در نهايت با بر
دو اصل راهبردي "رفاه زاير و پيوند متقابل بافت شــهري با حريم قدس رضوي" ،طرح گسترش حيات شهري
در ترازهاي زيرســطحي به عنوان يک فرصت مطرح شــد .در اين راســتا ،مطالعات امكانسنجي طرح توسعه
زيرســطحي پيرامون حرم رضوي و اسناد مكمل آن از قبيل طرح ساختاري-عملياتي گسترش حيات شهري در
بافت مركزي شــهر مشهد و طراحي شهري محدوده رهباغها طي ســالهاي  1387تا  1392توسط مهندسين
مشاور فجر توسعه تهيه شده است.
 -1-3بیانیه فرهنگی گسترش حیات زیر سطحی شهر مشهد
بافت مرکزی شهر مشهد بدلیل همجواری با مرقد مطهر حضرت رضا (ع) پهنه ائی است که هرگونه اقدامی
در آن باید با مالحظات فرهنگی دقیقی باید برنامه ریزی و طراحی شود .با توجه به این مالحظه بیانیه فرهنگی
فضاهای زیر سطحی بافت مرکزی شهر مشهد تدوین شد .این بیانیه بخشی از اهداف فرهنگی فضا را به این
گونه تدوین نموده است:
فضای زیر سطحی شهر مشهد فضائی است که به آئین تشرف به حرم مطهر امام رضا (ع) با توجه به فرازهای
زیر کمک می کند:
• این فضا باید به ایجاد فضائی آرام که به حس حضور کمک بپردازد.
• ایــن فضــا عمدتا به معرفت زائرین برای حضور باید کمک کند .ایــن معنی مي تواند از طریق هنرهای
عمومی و پیام های انتزاعی و روشــن منتقل شــود .به عالو ه در مکان هائی که ممکن باشد ارتباط بصری با
عناصر معنائی تراز همسطح برقرار می شود.
• این فضا به برگزاری مراسم مرتبط با مناسبت های مرتبط با این مکان باید کمک کند.
• توسعه حیات زیر سطحی تعامالت مثبت اجتماعی مناسب با فضای زیارت را توسعه مي دهد.
• تقرب به حرم در حرکت بطرف آن مورد توجه باید باشد .حرکت بطرف حرم با نوعی اشتیاق همراه است و
بازگشت از حرم مطهر با نوعی شادمانی حصول همراه است فضا به این احساسات باید کمک کند.
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 -2-3حوزه مداخله طرح گسترش حيات شهري در ترازهاي زيرسطحي مشهد
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به منظور تدقيق پهنههاي مداخله طرح توســعه زيرســطحي بافت مركز شهري مشهد ،سوال و دغدغههاي
راهبردي زير مطرح گرديد:
 آيا زيرزمينهائي كه در پروژههاي انتفاعي و غيرانتفاعي در حال شــكلگيري است ميتواند به عنوان يككل واحد هماهنگ شده در جهت ارتقاء كيفيتهاي فضاهاي شهري مورد استفاده قرار می گيرد؟
 آيا ميتوان شبكهاي زيرسطحي را شكل داد كه به عنوان گسترش حيات شهري در ترازهاي زيرسطحي بهعنوان یک عرصه عموی قادر به پاسخگويي به نيازهاي شهروندان و زائران حرم رضوي (زندگی عمومی) باشد؟
 چگونه ميتوان ارتباط حيات شــهري و تشرف به فضاي قدسي را با بهرهگيري از حيات زيرسطحي ارتقاءداد و در اين ميان فضاي زير و رو به عنوان يك كل واحد در اين ارتقاء موثر باشد؟
عوامل ديگري از قبيل وجود چهار ايستگاه قطار شهري در تراز زيرسطحي محدوده ،شناسايي ساختمانهاي
با امكان اتصال به فضاهاي زيرســطحي ،توجه به تسهيل تشرف و خروج از حرم از طريق ترازهاي زيرسطحي
و اولويتدهي توســعه به عرصههاي با مالكيت عمومي ،در تدقيق نهايي عرصههاي پيشــگام مورد توجه قرار
گرفتند .محدودههاي پيشــگام زيرسطحي تعريف شده در بافت مركزي شهر مشهد شامل فضاي رهباغها ،حلقه
مفصل و توســعه جنوبي (ضلع قبله) ميباشند (تصوير  .)5فضاي شهري رهباغها عرصههاي خطي پياده هستند
كه به صورت شــعاعي در محدوده مركزي شهر مشهد مكانيابي شده و امكان تشرف و دسترسي زائران به حرم
را فراهم ميآورند و از اهميت ويژهاي برخوردار ميباشند.

76

تصوير  :6پروژههاي پيشگام زير سطحي در بافت مركزي شهر مشهد

 -3-3مالحظات برنامهريزي و طراحي
با توجه به شــرايط موجود و افق طرح توسعه فضاهاي زيرسطحي ،انتظارات و خواستههايي در برنامهريزي و
طراحي چندســطحي فضاهاي رهباغها وجود داشــته است .در طرح نوسازي بافت پيرامون حرم مطهر ره باغ ها
به عنوان فضاي سبز پيش بيني شده است ،لذا هر نوع مداخله و گسترش حيات شهري در ترازهاي زيرسطحي
بايد به گونهاي پيشبيني شود و عملكرد اكولوژيك رهباغها تحت تاثير قرار داده نشود .از طرفي يكي از نيازهاي
اصلي اســتفادهكنندگان پياده و زائران به ويژه در ايام خاص و مراســم مذهبي است ،لذا عالوه بر اين كه چند
سطحي شــدن رهباغها فرصتي براي افزايش عرصههاي عمومي اســت ،اين موضوع در طرحهاي پيشنهادي
هــم بايد مد نظر قرار گيــرد .يكي ديگر از نكات حائز اهميت در طراحيهاي اين محدوده توجه به كيفيتهايي
مانند اصول معماري اســامي-ايراني در خلق فضاها ،توجه بــه آثار تاريخي و حفاظت آن ها و همچنين توجه
به محورهاي باارزش و خاطرهانگيز مانند راسته حاج آقاجان و بازار قديمي مشهد است .نوع فعاليتهاي مستقر
در فضاهاي زيرسطحي نيز بايد دو ويژگي اصلي را داشته باشند :يكي تامين كمبودهاي مورد نياز زائرين شامل
خدمات درماني ،فرهنگي ،ورزشي و ديگري توجه به ايجاد فعاليتهايي كه سبب سرزندگي فضا و تامين امنيت
از طريق نظارت اجتماعي گردند.
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تصوير :7موقعيت رهباغها نسبت به آثار تاريخي باقيمانده و محورهاي باارزش و خاطرهانگيز

در طراحی فضاهای زیر سطحی شهر مشهد بازیابی مجدد مفاهیم و فضاهائی که در طی چند دهه گذشته از
دســت رفته اند مورد توجه بوده است بنوعی که بازار تاریخی شهر مشهد که از میان رفته است می تواند مسیر
آن با تغییراتی جزئی در زیر سطح باز یافت شود .در شرایط کنونی باز سازی آن در روی سطح امکان پذیر نمی
باشــد .در زیر سطح با بکار گیری بخشــی از عملکردهای اقتصادی اجتماعی و همچنین آثار و نشانه هائی که
یاد آور فضای بازار سنتی مشهد بود که با رمز گشائی آن ها به نیاز حس دلتنگی برای این فضاها پاسخ گفت
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تصویر  :8باز یافت مسیر بازار تاریخی و توسعه آن در زیر سطح و روی سطح در بافت مرکزی شهر مشهد
 -1-2گونه بندي و نوع ترازهاي فعاليتي:در قطاعهاي چهارگانه محدوده مركزي شــهر مشهد هشــت رهباغ پيشبيني شده است كه با توجه به ابعاد
فضايــي و موقعيت خود به دو گونه رهباغهاي حركتي و رهباغهاي اجتماعي طبقهبندي شــدهاند .در طراحي و
برنامهريزي رهباغهاي اجتماعي و حركتي عالوه بر سطح همكف ،تراز منفي يك به حضور زائران و عملكردهاي
اجتماعــي اختصاص دارد .در اين تراز امكان عبور
از زير محور حلقوی شارستان و دسترسي به سطح
دو بافت پيراموني حرم ،اتصال به ســاختمانهاي
پيرامونــيره باغها و اتصال بــه مجموعه حرم از
طريق فضــاي مفصل فراهم ميشــود .عالوه بر
تراز اجتماعي ،تراز منفــي دو رهباغهاي اجتماعي
و ترازهاي منفي دو و منفي سه رهباغهاي حركتي
به كاردهاي خدماتي از قبيل ،تاسيســات ،انبارها،
پاركينگ و خدمات مشــترك اختصاص داده شده
است (تصوير.)5
تصوير  :9دياگرام عملكرد ارتفاعي رهباغهاي اجتماعي در بافت مركزي شهر مشهد

 -2-2توسعه و طراحي فضاهاي عمومي چند سطحي رهباغهادر فرآيند ارائه طراحي شهري فضاهاي چند سطحي رهباغها ،پس از ارائه سازمان فضايي پيشنهادي محدوده
پيراموني حرم ،چارچوب راهبردي طراحي در ترازهاي مختلف تهيه شــد .ســپس با تدقيق مسيرهاي حركت و
دسترســي عابران پياده و حركت ســواره در محدوده هر يك از رهباغها ،ايدئوگرامهاي عملكردي و نظام منظر
پيشــنهادي به تفكيك هر يك از رهباغها تهيه گرديد و در نهايت با در يك سيستم تصميم گيري چندمعياره و
دســته بندي و اولويتبندي موانع و مشــكالت اجرايي احتمالي هر يك از رهباغها نسبت به انتخاب گزينه برتر
اقدام و نســبت به تهيه طرح حجمي رهباغها اقدام شــده اســت .در تصاوير شماره  10تا  18به اجمال فرآيند و
ايدههاي طراحي رهباغ پرديس(عيدگاه) واقع در قطاع چهار بافت مركزي شهر مشهد نمايش داده شده است.
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