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سخن مدیر مسؤل

به نام آن كه جان را فکرت آموخت

ضرورت ایجاد شهرهای زیرزمينی
گسترش شهرها به  صورت افقی با گذر زمان موجب ايجاد مشکالتی از جمله ترافیک، آلودگی هوا، کاهش فضاهای 
سبز، از بین رفتن منابع و ... در شهرها شد. در دهه 1900 شلوغی شهرها هنارد، آرشیتکت فرانسوی را به فکر به زير 
بردن خیابان ها برای ترافیک و ... انداخت. اين الگو خواستار به زير بردن ترافیک شهری، تأسیسات زيربنايی، ضايعات 
و کاالها بود. در سال 1937 ادوارد ادجیان انجمن طراحی و تکنولوژی ترازهای زيرزمینی را با هدف استفاده بهتر از 

فضاها تأسیس نمود. 
او که پدر شهرســازی زيرزمینی نام گرفت، انتقال عملکردهای مدرن شــهر به منظور کاهش ترافیک در سطح و 
افزايش زيبايی شهر پیشنهاد نمود. فعالیت های مدنظر او شامل پارکینگ، حمل ونقل عمومی، ساختمان های عمومی 
و خصوصی مانند بانک و تئاتر و ... بودند. در دهه دوم قرن 20 اين موضوع توســط محققین در کشــورهای بسیاری 
پیگیری شــد و در حال حاضر به روايت کتابخانه دانشــگاه MC GILL بیش از 9 میلیون مقاله در خصوص مســائل 

محیط زيست، شهرسازی، فضاهای زيرسطحی يا شهرهای زيرزمینی منتشر شده است.
از داليل مطرح شدن شهرهای زيرزمینی شرايط جوی و اقلیمی، بهره گیری از سطوح زيرزمینی برای حمل ونقل، 
بهره وری اقتصادی، کاهش آلودگی های زيســت محیطی، عوامل تاريخی، مذهبی و ایجاد یک اتفاق خاص در یک 

نقطه خاص می باشد.
اکنون ســؤالی که پیش می آيد اين است که چرا تاکنون در ايران علیرغم وجود اقلیم های متنوع و کمبود فضا در 

مراکز شهری، شهرهای زيرزمینی مورد توجه قرار نگرفته است؟ 
به دلیل همزماني پروژه زيرســطحي مشــهد و پروژه گردش بازارها)مال ها( در مرکز پژوهشــي توسعه محیط و 

سکونتگاههاي انساني و تکمیل مطالعات فوق سفري به کشور کانادا انجام گرديد.
 )مطالــب مربــوط به گردش بازارها)مال ها( در شــماره 2 و 3 فصلنامه ايده منتشــر گرديد که در ســايت مرکز به آدرس

 www.Ideh_co.ir در دسترس مي باشد(. در خصوص پروژه زيرسطحي گزارش فوق در بخش تجارب جهاني همین 
شماره ارائه مي گردد. 

انتخاب کشــور کانادا پیشگام بودن اين کشــور در پروژه هاي زيرسطحي می باشد. قدمت / توسعه واستمرار ايجاد 
شهر های زيرزمینی/ استفاده از دانش مهندسی و تکنولوژی نوين و مهم تر از همه مديريت در بهره برداری را به عنوان 

شاخص های ارزيابی می توان نام برد و نمونه های عملی آن در شهرهای تورنتو و منترال مشهود است. 
خوشبختانه به دلیل همزماني گسترش خطوط مترو در تهران و کالن شهرهاي ايران، فرصت مناسبي براي استفاده 
از سطوح زيرين فراهم گرديده که امیدواريم مورد توجه برنامه ريزان شهري به منظور استفاده بهینه از سطوح زيرين 

قرار گیرد.
y محمدتقی حسینی
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سخن سردبير

به نام خدا كه رحمتش بی اندازه است و مهربانی اش هميشگی

روند مدیریتی طرح گسترش حيات شهری در ترازهای 
زیرسطحی مشهد

مداخله؟! در بافت شــهری و ناکارآمد پیرامون حرم مطهر رضوی، که به دلیل وجود انواع معضالت و مشــکالت 
اجتماعی، کالبدی، زيست محیطی و حتی فرهنگی، به هیچ وجه در شأن مشهد الرضا )ع( از يک سو، و زائران بارگاه 
منور حضرت ثامن الحجج )ع( از سوی ديگر نبود، در اواخر دهه ی 1360 و در دولت پنجم و در زمان مسئولیت مرحوم 
مهندس سراج الدين کازرونی، به عنوان مهم ترين پروژه ی شهری و اقدام در بزرگ ترين بافت فرسوده و ناکارآمد شهری 

کشور، در دستور کار وزارت مسکن و شهرسازی وقت قرار گرفت.
با گردش کاری که بین آن مرحوم و رهبری نظام ايجاد شــد، فرمان آغاز انديشه ی برنامه ريزی و طراحی ناشی از 
تحلیل پیشینه و وضع حال آن زمان محدوده ی بافت مذکور، با ابالغ دو سیاست کالن، "توجه به آسايش و رفاه زائران" 

و "هماهنگی با آستان قدس رضوی" صادر شد.
چون بررســی و تجزيه وتحلیل آنچه بر ســر اين محدوده و طرح به اصطالح "نوســازی و بهسازی يافت پیرامون 
حرم مطهر رضوی" و معروف به "طرح طاش"!، در طول بیش از بیســت و چند سال گذشته رفته است، موضوع اين 
ســخن و محتوای اين شــماره فصلنامه ايده نیست، تنها به اين نکته اشاره می شود که؛ محدوديت ظرفیت طرح )در 
فقدان پیش بینی های الزم اولويت دار و با اهمیت در طرح طاش(، برای پاسخگويی به نیازهای مغفول مانده  برای زائران و 
شهروندان، از طريق؛ تحول کیفی در نیازهای آتی حاصل توسعه ملی، و تحول کمی در راستای نیازهای آتی حاصل 
از افزايش جمعیت زائران )پیش بینی 40 میلیون زائر در افق 1400(، دســت اندرکاران وقت احیاء و تجديد حیات بافت 
مذکور در سال های نیمه اول دهه ی 1380 را بر آن داشت تا تالش های امکان پذير برای پاسخگويی به نیازهای مذکور 

را به عنوان يکی از اولويت های مهم، در دستور کار خود قرار دهند.
در اين ارتباط و قبل از آن، آستان قدس رضوی به درستی توسعه ی اماکن متبرکه )شبستان ها و رواق ها( در ترازهای 
زيرســطحی محدوده آستان را مورد توجه جدی خود قرار داده بود. لذا عالوه بر ضرورت رفع کمبودها و پاسخگويی 
به نیازهای فوق الذکر، لزوم پاسخگويی بافت پیرامون حرم مطهر و شهر به اقتضائات توسعه فوق از يک سو، و موضوع 
بســیار مهم و اساسی تداوم حرکت مردم از شهر به سمت حرم و بالعکس )نه تنها در سطح شهر بلکه در تراز زير سطح 

نیز( از سوی ديگر، ضرورت اقدام در ترازهای زيرسطحی بافت پیرامون حرم را عینیت و قطعیت بخشید.
بدين ترتیب؛از میان سه شیوه ی: "افزايش تراکم ساختمانی و ارتفاع ابنیه در طرح" ، "توسعه محدوده طرح نوسازی 
و بهســازی" و "گسترش حیات شهری در ترازهای زيرين"، راهکار ســوم تنها شیوه ی محتمل برای پاسخگويی به 

نیازهای افزايش جمعیت و ساير موارد مورد نیاز، مدنظر قرار گرفت.
البته چند موضوع مهم و اساسی ديگر، يکی؛ اقتصاد و تأمین منابع در فرايند اجرای طرح نوسازی و بهسازی بافت 
مذکور، با توجه به افزايش سرســام آور قیمت تمام شــده زمین آماده سازی شده و برخوردار از تأسیسات و تجهیزات 
شهری و لزوم بهره گیری هر چه بیشتر از آن، و ديگری؛ باز زنده سازی خاطرات شهری از دست رفته در طرح طاش، 
از جمله؛ نابودی گذرها، بازارچه ها و معابر تاريخی شهر در آن طرح، و عالوه بر آنها؛ محفوظ ماندن زايران از سرما و 

گرما و آلودگی هوا و همچنین در هنگام وقوع حوادث غیر مترقبه نیز، موردتوجه عمیق و اساسی قرار گرفت.
لذا؛ "مطالعه و تهیه طرح راهبردی- ســاختاری و عملیاتی گســترش حیات شهری در ترازهای زيرسطحی بافت 
پیرامون حرم مطهر"،در دو محدوده ی؛ ســطح يک )حدفاصل محدوده کالبدی پیرامونی آستان قدس تا حد بیرونی 
شارستان رضوی(، با "تهیه و اجرای طرح ساختاری و تهیه و اجرای پروژه های کالن 5 گانه پیشاهنگ"، شامل؛ "فضای 
شــهری مفصل"، "فضای شــهری ضلع قبله"، "ره باغ ها"، " مجتمع های ايستگاهی قطار شهری مشهد" و "شارستان 
رضــوی"، به عنوان عرصه ی اصلی اجرای طرح، و در ســطح دو )محدوده ی باقیمانــده بافت 300 هکتاری پیرامون حرم 
مطهر(، به عنوان؛ "محدوده مؤثر و عرصه ی ضابطه گذاری"، توســط "مرکز پژوهشــی توسعه محیط و سکونتگاه های 
انســانی"، در جايگاه "مشــاور راهبردی و مديريت طرح" و با بهره گیری از خدمات مهندسین مشاور؛ "آستان قدس 
رضوی"، "ايرانشهر توس"، "فجر توسعه" و "شارستان" در دستور کار قرار گرفت،که در اين شماره فصلنامه ايده، تا حد 

ممکن به معرفی اين طرح بی نظیر و مهم پرداخته شده است.
در پايان، اين نکته را يادآوری می نمايم که؛ امروز موضوع گسترش حیات شهری در بخشی از ترازهای زيرسطحی 
در عرصه هايی خاص از شــهرهای بزرگ کشورمان، با هدف رسیدن حداقل به بخشی از اهداف فوق الذکر نیز مورد 
توجه بیشــتر قرار گرفته است، که از جمله می توان به مطالعات انجام  شده در شهر تهران اشاره نمود. در اين ارتباط 

می توانید مقاله ای در اين خصوص را در همین شماره مطالعه فرمايید. 
y جلیل حبیب اللهیان
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چکيده:
فضاهاي زيرســطحي به عنوان ظرفیت ارزشمندي که در ترازهای زيرين شهرها قرار گرفته اند، قابلیت بهره برداری دارند و 
از همین رو نحوه توســعه و استفاده بهینه از آن ها در شهرهای معاصر مورد کنکاش و مطالعه قرار دارد. اين فضاها مي توانند 
کاربردهاي متفاوتي در زمینه هاي مختلف اجتماعي، ترافیکي و خدماتي داشــته باشند و براي توسعه و بهره برداری نیازمند 
برنامه ريزي مدون و جامع هستند. اگرچه در گذشته های دور و نزديک توسعه فضاهای زيرسطحی در شهرهای مختلف جهان، 
و از جمله در شهرهای کشورمان، اتفاق مي افتاد، اما پیچیدگی های توسعه شهری در جهان معاصر نیاز به برنامه ريزي جامع 
و اتخاذ روش هايی متفاوت را براي استفاده از ظرفیت های توسعه زيرسطحی در شهرهای مختلف جهان اجتناب ناپذير نموده 
اســت. در يک نگاه کلی به تجارب جهانی می توان ســه رويکرد مختلف را برای توسعه جامع فضاهای زيرسطحی بازشناسی 
نمود. در رويکرد اول کل يک منطقه به لحاظ توسعه فضاهای زيرسطحی استعداد سنجی می شود و براي توسعه و بهره برداری 
مناطق مســتعد آن برنامه ريزی می شود. در رويکرد دوم با تعريف روندهاي ممکن توسعه و استفاده از پروژه هاي محرك و با 
تأکید بر فعال نمودن مشارکت مردم و بخش خصوصي، بهره برداری از فضاهاي زيرسطحي توسعه می يابد. در رويکرد سوم با 
هدايت توسعه هاي موجود فضاهاي زيرسطحي و ارائه دستورالعمل های مناسب، يک نظام منسجم و کارآمد با مشارکت بخش 
عمومي و خصوصي ايجاد می شــود. مروري بر تجارب داخلي توســعه فضاهای زيرسطحی نشان مي دهد که در بیشتر موارد 
رويکرد توســعه ای در اقدامات انجام شــده حاکم نبوده و پروژه های زيرسطحی غالباً با نگاه های کوتاه مدت و در غالب يک يا 
چند پروژه خاص خالصه گرديده اند. در اين میان دو شــهر مشهد و تهران به عنوان پیشگامان نگاه جامع به توسعه فضاهای 
زيرسطحی در ايران، برنامه های متفاوتی را برای توسعه فضاهای زيرسطحی در نظر گرفته اند که البته در زمینه پشتوانه های 
مديريتی و حقوقی،  ابزارها و فرايندهای مشــوق توســعه فضاهای زيرســطحی و چگونگی نظارت و هدايت توسعه فضاهای 

زيرسطحی همچنان نیازمند مطالعه و تکمیل می باشند.

كليدواژه ها: فضاهای زيرسطحی، برنامه ريزی راهبردی، توسعه شهری، رويکردهای توسعه فضاهای زيرسطحی

روند تحول نگاه برنامه محور به توسعه ترازهاي زیرین شهر در ایران
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Abstract:
Underground spaces can be used as a valuable capacity in underground level of the cities, therefore 
the way of development and optimize utility in contemporary cities is important to explore and 
study. These spaces can be used in different fields of social, traffic and services. Comprehensive 
planning would be required for development and operation of these spaces. Underground spaces 
have been used in Iran and some other countries since centuries ago, whereas the complexities of 
urban development in the modern world requires comprehensive planning and adopting different 
ways to use the capacities of underground development in different cities. In an overall view of 
the global experience, three different approaches for the comprehensive development of under-
ground spaces can be recognized. In the first approach, the entire region is assessed in terms of 
the capacity of underground spaces development, and then programmed for the development and 
operation. In the second approach the possible ways of development are defined by focusing on 
the public participation and private sector. In the third approach, a coherent and efficient system 
of public and private sector participation is created by guiding the developments in underground 
spaces and provide appropriate guidelines. A review of domestic experience on the development 
of underground spaces shows that in most cases the development approach has not considered the 
taken measures. Underground projects are short-term projects that are summarized in the form of 
one or more specific project. Mashhad and Tehran in Iran are known as pioneers in comprehensive 
development of underground spaces. They have considered different programs for the develop-
ment of underground spaces. Although study and search in the fields of administrative and legal 
support, tools and processes to encourage the development of underground spaces and how to 
monitor and guide this development, are still needed.

Key words: Underground Spaces, Strategic planning, Urban Development, Development Approaches of 
the Underground Spaces

The changing process in program-based view to devel-
opment of the underground level of cities in Iran

 yMehran Alalhesabi
 yHesam Riahi Esfahani
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مقدمه
در زير ســطح زمين منابع ارزشمند مختلفي وجود دارد كه 
فضاهاي زيرسطحي يكي از اين منابع به حساب مي آيند. سه 
منبع ارزشمند ديگري كه در زير زمين قرار دارند عبارت اند از 
سفره هاي آب زيرزميني، انرژي زمين گرمايي و منابع معدني 
زيرزميني )Parriaux, 2004, 336(. فضاهاي زيرســطحي به 
عنوان يكی از اين منابع ارزشــمند اين گونه تعريف می شوند 
:» به صورت كلي فضاي زيرســطحي به تمامي ســازه هاي 
زيرسطحي اطالق مي شود كه در زير زمين قرار دارند و شامل 
تأسيسات )مانند شبكه آب، برق، گاز(، حمل ونقل )مانند معابر، 
بزرگراه ها و خطوط ريلي( و ســاير تأسيسات حمايتي آن ها، 

فونداســيون بناها و هر نوع ابنيه ای مي شود كه در زير زمين 
ساخته شده تا در خود يكي از كاربردهاي مسكوني، صنعتي، 
 National( »توليدي، تفريحي و يا ديگر كاربردها را جاي دهد

.)Academic Research,2013, 19

کارمــودي و اســترلینگ )1993( عملکــرد فضاهــاي 
زيرســطحي را در قالــب چهــار گــروه اصلي مســکوني، 
غیرمسکوني، زيرســاختي و نظامي تقسیم بندی کرده اند و 
ذيل اين تقسیم بندی ها کاربري هاي مرتبط با حضور انسان 
و تولیدی را معرفي نموده اند)کارمودي 1388، 49(. جدول 

ذيل اين تقسیم بندي را نمايش مي دهد:

y شکل 1- انواع منابع زيرسطحی موجود در زير سطح زمین

عملکردهاي اصلي
زیرگروه هاي كاربري

كاربري هاي توليديكاربري هاي مرتبط با حضور انسان

تک خانواري /چند خانواريمسکوني

مذهبيغیرمسکوني
فراغتي-تفريحي

اداري
تجاري

صنعتي
پارکینگ
انبارداري
کشاورزي

حمل ونقل اجناسحمل ونقل مسافرانزيرساختي
عام المنفعه

انرژي
مصرف
معادن

تأسیسات نظاميدفاعينظامي

y )49 ،1388 جدول  1- طبقه بندي کاربري  فضاهاي زيرزمیني بر اساس عملکرد بر اساس نظريه کارمودي و استرلینگ )منبع: کارمودي
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نیکوالی بابیلو1 فضاهای زيرسطحی را شامل کاربردهای 
ذيل می داند:

y )انبار )مانند غذا، آب، نفت، کاالهای صنعتی و پسماند
y )صنعتی )مانند تصفیه خانه
y  حمل ونقل )خطوط ريلی، تونل های ســواره و دسترســی های

پیاده(
y )تأسیسات و ارتباطات )مانند خطوط آب، برق، گاز و مخابرات
y  اســتفاده عمومی )مانند مراکز خريد، بیمارســتان ها و مراکز

پدافند غیرعامل(
y  )ماشــین پارکینــگ  )ماننــد  خصوصــی   اســتفاده های 

.)Bobylev 2009, 1129 (
در نگاهی کلی مي توان فضاهاي زيرســطحي را در ســه 
گونــه اجتماعي، ترافیکــي و خدماتي دســته بندی نمود. 
گونه اجتماعي فضاهاي زيرســطحي شــامل کلیه فضاهاي 
زيرسطحي است که در آن ها فعالیت های جاذب جمعیت از 
قبیل کاربردهاي فرهنگي، تجاري، تاريخي، ورزشي و اداري 
قرار مي گیرد و عمدتاً با حرکــت عابر پیاده در آن ها همراه 
مي باشــد. گونه ترافیکي فضاهاي زيرسطحي شامل تمامي 
فضاهاي زيرســطحي اســت که به منظور تسهیل جريان 
حرکتي و ارتباطات پیاده و سواره ايجاد می شوند و کاربردهاي 
مختلفي مانند پارکینگ ها، تونل هاي پیاده و سواره، خطوط 
ريلي شــهري و بین شــهري دارد. گونه خدماتي فضاهاي 
زيرسطحي شامل کاربردهايی نظیر پايگاه های  داده، انبارها، 
تأسیسات شهری )شامل قنات ها و تجهیزات و خطوط گاز، 
آب،  برق، مخابرات(، تصفیه خانه ها و کانال های دفع آب های 
سطحی، مراکز نظامی آفندی و پدافندی، انبارهای نظامی، 
پناهگاه ها و تجهیزات دفع ســیالب  است. البته بايد در نظر 
داشت که بســیاري از فضاهاي زيرسطحي مي توانند دارای 
کاربردهــای متنوع بوده و عملکردهايی بیش از يک گونه از 

انواع فضاهاي زيرسطحي فوق الذکر را دارا باشند.
انواع1نگاه1های1توسعه1ای1به1ترازهای1زیرین1شهر.11

توســعه فضاهاي زيرسطحي با دو نگاه متفاوت در شهرها 
اتفاق افتاده است؛ يکي نگاه موضعی و پروژه محور و ديگري 
توســعه جامع فضاهاي زيرســطحي. نگاه اول شــامل تک 
پروژه هايي است که به صورت خاص و براي يک پهنه منتخب 

تعريف مي شوند. در اين موارد توسعه فضاهاي زيرسطحي از 
يک نگاه برنامه محور و جامع نشأت نگرفته اند، بلکه به صورت 
موضعي و در قالب يک اقدام موضعی طراحي و اجرا شده اند.

در نــگاه دوم اما برنامه هايي تدوين و اجرا می شــوند که 
به صورت جامع و يکپارچه با موضوع فضاهاي زيرســطحي 
برخــورد نموده و اســتفاده از اين ظرفیت را در يک پهنه يا 
کلیت شــهر مدنظر قرار داده انــد. در اين برنامه ها مطالعات 
جامعی در زمینه هاي مختلف طبیعي،  اقتصادي، اجتماعي و 
کالبدی انجام مي گیرد و از دل اين مطالعات برنامه  اقدامات 
براي توســعه فضاهاي زيرســطحي در نقاط مســتعد ارائه 

مي گردد.

ضــرورت1نگاه1برنامــه11محور1به1توســعه1فضاهاي21.1
زیرسطحي

بر اســاس تجارب موجود و هم چنیــن مطالعات صورت 
گرفته، توســعه پايدار فضاهاي زيرســطحي بر اساس يک 
برنامه ريــزی دقیــق و يکپارچه تحقق مي يابــد. فضاهاي 
زيرســطحي منبعي محدود و تجديد ناپذير هستند که پس 
از بهره برداری و ساخته شــدن امکان تغییر و تحول بسیار 
Ziwei Zhao & Qi Cao, 2011, Sterling & God-( کمي دارند.
ard, 2000(. از ســوي ديگر به دلیل خصوصیات ويژه ای که 

فضاهاي زيرســطحي دارند )فاصله از نقاط کانوني و مراکز 
شهري، خصوصیات زمین ساختي، ارزش زمین و مانند آن( 
استعدادهاي متفاوتي را براي توسعه دارند. استعداد متفاوت 
اين فضاها براي توسعه موجب مي شود که اين فضاها واجد 
اولويت هــای متفاوتي بــراي قرارگیري مکانــي و يا عمقي 
باشند. همچنین نمي توان مشکالتي که توسعه بدون برنامه 
فضاهاي زيرســطحي براي شــهر ايجاد مي نمايد را ناديده 
انگاشت. توسعه نامتوازن و نامتعادل فضاهاي زيرسطحي در 
اليه کم عمق شــهرهاي امروزي موجب مي شود که ظرفیت 
توسعه زيرسطحی شهر به صورت حداقلی مورد استفاده قرار 
گرفته و فضاهاي زيرسطحي جديد به سختي امکان جانمايي 
.)Drakouli, Mavrikos & Kaliampakos, 2007( داشته باشند

كاربردهاگونه

مراکز فرهنگی و تاريخی، مراکز خريد، بیمارستان ها، ادارات و مراکز تفريحی و ورزشیاجتماعی

پارکینگ ها، پايانه ها،  تونل های پیاده و سواره،  خطوط ريلی بین شهری و درون شهریترافیکی

پايگاه های داده، انبارها، تأسیسات شهری )شامل قنات ها و تجهیزات و خطوط گاز، آب،  برق، مخابرات(، تصفیه خانه ها و کانال های خدماتی
دفع آب های سطحی، مراکز نظامی افندی و پدافندی، انبارهای نظامی، پناهگاه ها و تجهیزات دفع سیالب 

y جدول 2- گونه بندی فضاهای زيرسطحی

1. Nikolai Bobylev
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مروري1بر1تجارب1جهاني1نگاه1جامع1توسعه1فضاهاي31.1
زیرسطحي

فضاهاي  توسعه  طرح هاي  محور  برنامه  تجارب  در 
زيرسطحي، براي كل شهر يا بخش های قابل توجهی از آن 
به  برنامه ها  اين  مي شود.  تهيه  برنامه  يكپارچه  صورت  به 
صور مختلفي تهيه مي گردند؛ در رويكرد اول اين برنامه به 
پتانسيل  در شهر  نقاطي كه  تمامي  نقشه اي جامع  صورت 
توسعه زيرسطحي دارند را مشخص مي نمايد. در رويكرد دوم 
اين برنامه به صورت حمايت قانونی و پشتوانه های مديريتی 
براي توسعه فضاهايی زيرسطحي با مشاركت مردم و بخش 
رويكرد  در  مي شود.  ارائه  محرک  پردازه های  و  خصوصی 
زيرسطحی  فضاهای  موجود  شرايط  از  بهره گيری  با  سوم 
زمينه هدايت و نظارت بر توسعه های آتی فراهم می گردد.
3-1-1رویکرد1اول؛1مکان1یابی1مناطق1مســتعد1توســعه1
فضاهــاي1زیرســطحي1و1برنامه1ریزی1براي1توســعه1و1

بهره1برداری1آن1ها
در اين رويکرد از توسعه فضاهاي زيرسطحي، تمامی ابعاد 
مختلف کالبدي، فضايي، عملکردي، اقتصادي، طبیعي و غیره 

در يک منطقه شهري سنجیده مي شوند تا مکان هاي مستعد 
توسعه فضاهاي زيرسطحي مشخص شوند و با توجه به نتايج 
اين مکان يابی اقدام به برنامه ريزی براي بهره برداری و توسعه 
فضاهاي زيرسطحي مي شــود. اين روند توسط سازمان هاي 
دولتي موجود صورت مي گیرد و معموالً  يک مجموعه خاص 
در ذيل يکي از ســازمان های موجود براي مديريت منابع و 

توسعه فضاهاي زيرسطحي در نظر گرفته مي شود.
يکــي از بهترين نمونه هاي اين رويکرد از توســعه جامع 
فضاهاي زيرسطحي، شهر هلسینکي در کشور فنالند است. 
يک گروه نیمه عمومي - خصوصي در مورد ظرفیت فضاهاي 
زيرزمیني براي توسعه فضاهاي زيرسطحي مطالعه کردند و 
نتايج مطالعه خود را که شــامل بررسي هاي کیفیت زمین و 
برآوردهاي اقتصادي بود در قالب يک نقشــه ارائه نمودند تا 
از طريق آن بتوان نقاط داراي پتانسیل ظرفیت هاي توسعه 
زيرســطحي را مشــخص نمود )Li, 2013, 82(. اين طرح در 
دو بخش براي حومه شهر و منطقه مرکزي شهر تهیه شده 
که طرح بخش مرکزي شــهر در مقیاس دقیق تری نسبت 
 به مناطق خارج از شــهر به ارائه برنامه اقدام نموده اســت
.)The Helsinki Underground Master Plan, 2009(  

 

 
y .شکل 2- طرح جامع فضاهاي زيرسطحي هلسینکي در منطقه کالن شهري ؛ کادر قرمز منطقه ي مرکزی شهر را نشان مي دهد 

)The Helsinki Underground Master Plan, 2009( 
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3-2-1رویکرد1دوم؛1توســعه1بهره1برداری1از1فضاهاي1
زیرســطحي1با1تعریف1روندهاي1ممکن1توسعه1و1استفاده1

از1پروژه1هاي1محرك1و1بخش1خصوصي
در رويکــرد دوم بهره بــرداری از فضاهاي زيرســطحي، 
روندهايي کلي بصورت قانوني تعريف مي شــوند تا توســعه 
فضاهاي زيرســطحي تسهیل گردد. توســعه هاي فضاهاي 
زيرسطحي در بخشــي از موارد بصورت پروژه های محرك 
توسط بخش عمومي اجرا مي شود و در ساير موارد فضاهاي 
زيرسطحي توســط بخش خصوصي توسعه می يابند. هدف 
اصلــی اين رويکرد تمرکززدايی از بخــش دولتي در زمینه 
توســعه فضاهاي زيرسطحي اســت و بخش عمومي عمدتاً 
نقش ناظر و تسهیل گر را دارد. البته در اين الگوي توسعه اي 
نیز ســازماني در ذيل بخش عمومي بــه منظور نظارت بر 

توسعه فضاهاي زيرسطحي تعريف مي شود.
شهر توکیو در کشور ژاپن يکي از بهترين  الگوهاي توسعه 
فضاهــاي زيرســطحي از منظر رويکرد دوم اســت. تنظیم 
قوانین تســهیل گر و روندهاي ممکن براي توسعه فضاهاي 
زيرسطحي از جمله اقداماتي است که براي توسعه فضاهاي 
زيرسطحي در اين شهر صورت گرفته است. به صورت مثال 
در بخشــي از قوانین فعلي عمق مجاز اســتفاده از فضاهاي 
زيرســطحي براي ســاختمان هاي خصوصي تعريف شده و 
فضاهاي عمیق تر براي ساير استفاده هاي عمومي و خصوصي 
تعريف شــده است. اين عمق براي ساختمان هاي معمول تا 
40 متر تعريف شده و براي ساختمان هاي بلندمرتبه 10 متر 
بیشتر از فونداسیون بنا تعريف شده است. فضاهاي عمیق تر 
از اين موارد براي ســاير استفاده هاي عمومي و خصوصي در 

.)Li, 2013: 94( نظر گرفته شده اند

3-3-1رویکرد1سوم؛1هدایت1توسعه1هاي1موجود1فضاهاي1
زیرسطحي1و1ارائه1دستورالعمل11به1منظور1ایجاد1یك1نظام1
منسجم1و1كارآمد1با1مشاركت1بخش1عمومي1و1خصوصي
در رويکرد سوم توسعه فضاهاي زيرسطحي از ظرفیت هاي 
توسعه فضاهاي موجود زيرســطحي استفاده شده و تالش 
می گردد تا اين روند گســترش يابد. به اين منظور روندهاي 
مشارکتي بخش عمومي و خصوصي تعريف مي شود تا بتوانند 
اين موضوع را تحقق دهند. در اين راستا طرح هاي تشويقي 
و دستورالعمل هاي کلي براي توسعه فضاهاي زيرسطحي در 
نظر گرفته مي شوند که مي توانند توسعه فضاهاي زيرسطحي 
را محقــق نمايند. در حقیقــت در اين رويکرد از توســعه 
فضاهاي زيرســطحي، ســازمانی دولتي توسعه هاي موجود 
فضاهاي زيرســطحي را هدايــت مي کند و بخش عمومی و 

خصوصی مشترکا امکانات گسترش آن را فراهم مي آورند.
يکــي از نمونه هــاي موفــق در زمینه توســعه فضاهاي 
زيرســطحي در رويکرد سوم شــهر مونترال کانادا است. در 
شــهر مونترال يک شهر زيرزمیني که از 50 مجتمع تجاري 
زيرزمیني تشکیل شده، از ســال 1962 در منطقه مرکزي 
ويله ماري )Ville-Marie(  ساخته  شده است. شکل گرفتن اين 
شــهر زيرزمیني به صورت تدريجی و پــروژه به پروژه بوده 
است. چشم انداز توسعه سرمايه گذاران خصوصي و مکانیسم 
همکاري آنان با ســازمان هاي عمومــي دو عامل اصلي در 
شکل گیری اين شــهر زيرزمیني بوده اند. به  منظور تشويق 
ســرمايه گذاران در توسعه فضاهاي زيرســطحي با کاربرد 
عمومي، يک ســري از قوانین شامل اجاره بلندمدت، اجازه 
تصاحب،  تراکم تشــويقي و توافق نامه هاي توســعه استفاده 
شــده است. تراکم تشويقي به اين معني است که در برنامه 
جامع شهر تراکم زيرســطحي ديده نشده است، اما مالکان 
با ســاخت اين فضاهــا مي توانند از مقدار بیشــتري تراکم 

.)Durmisevic,1999 :4( ساختماني استفاده نمايند

y )http://www.mlit.go.jp :شکل 3- ضوابط استفاده از فضاهاي زيرسطحي در ژاپن )منبع
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تجارب1توسعه1فضاهاي1زیرسطحي1در1ایران.41
توسعه فضاهاي زيرســطحي در ايران موضوعي است که 
قدمتي طوالني دارد و آثار آن در نمونه هايي مانند شوادان هاي2 
شوشتر و دزفول و بســیاری نمونه های ديگر قابل مشاهده 
هستند. لیکن توسعه فضاهاي زيرسطحي با نگرش موردنظر 
اين مطالعه امري است که در سالیان اخیر در حال شکل گیری 
و وقوع است. تجارب موجود را می توان به دو نگرش پروژه اي 
و جامع تقســیم نمود، که در ادامه به آن ها اشاره می شود.
4-1-1تجــارب1ایــران1در1نگاه1پروژه1محور1توســعه1

فضاهاي1زیرسطحي
بیشترين نمونه های فضاهای زيرسطحی در ايران در حال 
حاضر حاصل نگاه پروژه ای بوده است. با توجه به ظرفیت های 
گســترده فضاهای زيرســطحی، پروژه های زيرسطحی در 
شــهرهای مختلف کشور با توجه به ضروريات موجود آن ها، 
برنامه ريزی و اجرا گرديده انــد. نمونه هايی از اين تجارب را 

می توان به عنوان نمونه بیان نمود:
4-1-1-گونه1اجتماعي؛1بازار1فردوسي1تبریز

ورودي اصلي فعلي بازار تبريز مسیري نیمه کاره و حاصل 
گذر بندي هاي دوره پهلوي اول اســت که سال ها به همان 
شکل باقي مانده بود. لذا تهیه طرحي براي ساماندهي فضاي 
ورودي در دســتور کار قرار گرفت. در اين طرح با توجه به 
شــرايط اقلیمي تبريز، محدوديت هــاي ارتفاعي با توجه به 
ثبت تاريخي بازار و ايجاد فعالیت هاي همگون با بازار تبريز، 
احداث فضاهاي تجاري و پارکینگ در زير سطح مورد توجه 
گرفت. طرح اولیه داراي بازشوهايي3 به سطوح زيرين بود که 
به داليل اقلیمي به مرور و پــس از اجراي طرح روي آن ها 
پوشانیده شد و به شکل فعلي درآمد. پوشیده شدن بازشوها 
تجربه مناســبي براي بازنگری در اين طرح و لزوم استفاده 
از ويدهاي متحرك متناســب با شرايط اقلیمي تبريز است 

)مهندسین مشاور فجر توسعه، 1390(.

y 2010 شکل 4- روند گسترش شبکه زيرسطحي تورنتو طي سال های 1973 تا

y )1389 ،مهندسین مشاور طاش( شکل 5- ورودي شوادان قلعه تاريخي سالسل شوشترy )1390 ،شکل 6- تصاوير و طرح بازار فردوسي تبريز )مهندسین مشاور فجر توسعه

2. شوادان ها مجموعه هايي زيرزمیني بوده اند که در عمق حدود 10 الي 20 متري زمین ساخته مي شدند و خانه هاي شهر را از زير به يکديگر و سپس به رودخانه شهر متصل مي کردند 
تا افراد در طول روز کمتر در معرض تابش آفتاب قرار بگیرند. در عین حال مبادالت پاياپاي همسايگان نیز گاهي در اين فضاها صورت مي گرفت.

3. Void
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4-1-2-1گونه1ترافيکي؛1شبکه1متروي1شهر1شيراز
يکي از پايدارتريــن و کاراترين بهره برداري هاي فضاهاي 
زيرسطحي در گونه ترافیکي شبکه مترو است که در کشور 
ما در حال رشــد و گسترش می باشد. يکي از شهرهايي که 
برنامه ريزی خود براي اســتفاده از شــبکه مترو را از ســال 
1380 آغاز کرده، شهر شیراز است. در سال 1393 خط يک 
اين مترو با طولي نزديک به 24 کیلومتر افتتاح شــد. شبکه 
متروي شــیراز در کل شش خط خواهد داشت که عملیات 

اجرايي آن ها در حال پیگیری است.

4-1-3-1گونه1خدماتي
تجاربي که در گونه خدماتي فضاهاي زيرســطحي وجود 
دارند به صورت مشترك در اغلب شهرهاي کشور به صورت 
اجراي تأسیسات کم عمق شهري شامل خطوط انتقال آب و 
فاضالب، گاز، مخابرات و در برخي موارد خطوط برق شهري 
و يا قرارگیري پست ها و مخازن زيرسطحي به اجرا درآمده اند. 
احداث پناهگاه های پراکنده در شــهرهای در معرض آسیب 
در زمان جنگ تحمیلی نیز در زمره تجربیات اين گونه توسعه 

زيرسطحی بشمار می رود.
4-2-1تجــارب1ایــران1در1نگاه1جامع1توســعه1فضاهاي1

زیرسطحي
در نگاه جامع و برنامه محور توسعه فضاهاي زيرسطحي در 
کشور در حال حاضر دو نمونه قابل اشاره شهرهای مشهد و 
تهران وجود دارد. سابقه انجام مطالعات و اقدامات توسعه ای 
بر اساس آن در اين شهرها کمتر از يک دهه است و تکمیل 
و ادامه اين اقدامات همچنان در حال پیگیری است. اما اين 
دو نمونه به عنوان نخســتین تجارب جامع توسعه فضاهاي 
زيرسطحي در کشور از اهمیت خاصی برخوردار بوده و نتايج 
آن ها نیز می تواند در مســیر توسعه و بهره گیری از فضاهای 

زيرسطحی در کشور بسیار مؤثر واقع گردد.
4-2-1-1توســعه1فضاهاي1زیرسطحي1مشهد1در1بافت1

اطراف1حرم1مطهر1رضوی
مطالعات توســعه فضاهاي زيرســطحي در شهر مشهد 
با هدف بهبود کیفیت ها و ســاماندهي بافــت مجاور حرم 
مطهر امام رضا )ع( آغاز گرديــد. اگرچه در ابتدا هدف اين 
مطالعات بررسی ظرفیت های استفاده از فضاهای زيرسطحی 
و چگونگی بهره برداری از اين فضاها در اطراف حرم مطهری 
رضوی بود، امــا ادامه مطالعات بــه برنامه ريزی، طراحی و 
تدوين نظام اجرايی و نظارت بر توسعه فضاهاي زيرسطحي 

در اين محدوده انجامید.

y )1390 ،شکل 6-1- تصاوير و طرح بازار فردوسي تبريز، در نمای باال )مهندسین مشاور فجر توسعه

y )www.shirazmetro.ir :شكل 7- نقشه خطوط متروي شهر شيراز. )منبع
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4-2-1-1-1دالیل1توسعه1فضاهاي1زیرسطحي
تهيه برنامه براي توسعه فضاهاي زيرسطحي در شهر مشهد به 
منظور تقويت ظرفيت های موجود در روی سطح برای پاسخگويی 
به نيازهای زائرين حرم رضوی انجام شــده و در اين راستا ضمن 
توســعه فضاهای باز موردنياز مركز شــهر مشهد، كمبود خدمات 
موردنياز زائرين نيز تأمين گرديده اســت. در حقيقت كمبود زمين 
در بافت پيرامون حرم از يک ســو و موانع گسترش در ارتفاع و نياز 
به توسعه در اين بافت با توجه به افق  هاي جمعيتی پيش بينی شده 
موجب گرديد تا مســئولين وقت مديريت شهري به برنامه ريزي 
براي استفاده از فضاهاي زيرسطحي تمايل نشان دهند )مهندسين 

مشاور فجر توسعه، 1390(.
4-2-1-2-1سير1اسنادی1و1مطالعات1صورت1گرفته

ســیر مطالعات تهیه طرح توسعه زيرسطحي شهر مشهد 
به دنبال تهیه طرح جامع و تفصیلي اراضي سیصد هکتاري 
پیرامــون بافت حرم آغاز شــد. در ايــن طرح ها پیش بیني 
خدمات رفاهي، فرهنگي موردنیــاز زائرين براي افق زمانی 
1400 صــورت پذيرفت و کمبــود خدمات فوق پیش بیني  
شده و براي رفع کمبودهاي آن برنامه ريزي صورت پذيرفت. 
اما با توجه به رغبت بســیار زياد زائرين در اسکان و اقامت 
هر چه نزديک تر به حرم مطهــر از يک طرف و محدوديت 
افزايــش تراکم از ســوی ديگر، طرح اســتفاده از ترازهای 
زيرســطحي به عنوان گزينه توسعه مطرح گرديد تا بتوان از 
طريق جابه جايي کاربري هاي متــداول در طبقات همکف، 
اول و دوم، کــه عمدتاً فضاهاي تجاري و خدمات زائر بودند، 
به ترازهــاي زيرين، خدمات مــورد نیاز زائريــن از جمله 
کاربری های اقامتي را در محدوده طرح به نحو احسن تأمین 
نمود. از اين رو مســابقه اي به منظور ارائه ايده های توســعه 
فضاهای زيرسطحی از طرف شهرداری مشهد پیش بینی شد 
و در پی برگزاری اين مسابقه، طرح امکان سنجی استفاده از 
فضاهاي زيرسطحي در شهر مشهد توسط مهندسین مشاور 

فجر توســعه و آستان قدس تهیه گرديد. به دنبال تهیه اين 
طرح و بر اســاس ايده های ارائه شده در آن، طرح راهبردي 
گسترش حیات شهري در ترازهاي زيرسطحي تهیه گرديد. 
در اين طرح دو گزينه حداکثري و اجرايي پیشنهادي براي 
توســعه بافت پیراموني حرم در ترازهاي زيرســطحي ارائه  
شــد که در گزينه حداکثري پیش بینی ارتباط میان تمامي 
مســیرها و عناصر اصلي ســاختار فضايي محدوده از طريق 
فضاهاي زيرســطحي صورت گرفت. در گزينه اجرايي نظام 
حرکتي و دسترســي در روي ســطح حفظ شده و تقويت 
ساختار اصلی ره باغ ها و خدمات در ترکیبي از فضاهاي روي 
ســطح و زير سطح پیش بینی گرديد. از میان اين دو گزينه، 
گزينه اجرايي با توجه به مزيت هاي آن براي ادامه مطالعات 

انتخاب شد.
به دنبال تهیه طرح راهبردي، طرح ســاختاري-عملیاتي 
گسترش حیات شهري در ترازهاي زيرسطحي شهر مشهد 
تهیه شــد. عمده اهداف مدنظر اين طرح، گسترش حیات 
شــهري در ترازهاي زيرســطحي براي تأمین رفــاه زائران، 
ايجــاد ارزش افــزوده از طريق برقرار ســاختن پیوند میان 
فضاهــاي انتفاعي زيرســطحي و همچنین توســعه فضاي 
عمومي )اجتماعي و خدماتي( بافت شــهري پیرامون حرم 
مطهر حضرت رضا )ع( تعیین گرديد. در نهايت بر اســاس 
مطالعات صورت گرفته محدوده هاي پیشاهنگ براي توسعه 
زيرسطحي مشخص شدند. پروژه هاي پیشاهنگی که در اين 

طرح برای اجرا برگزيده شدند عبارت بودند از: 
y گذر شهري مفصل
y ره باغ ها
y فضاي شهري ضلع قبله
y  ،مجتمع هاي ايســتگاهي قطار شهري )مهندسين مشاور فجر توسعه

.)1390

y  شکل 8- گزينه هاي پیشنهادي طرح راهبردي زيرسطحي بافت پیراموني حرم امام رضا)ع(. سمت راست گزينه حداکثري و سمت چپ گزينه حداقلي طرح راهبردي
را نشان مي دهد )مهندسین مشاور طاش، 1388(
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با آغاز اجرای پروژه های پیشــاهنگ و فعالیت های بخش 
خصوصی و ســرمايه گذاران جهت اســتفاده از ظرفیت های 
توســعه فضاهای زيرسطحی، نظام کنترل و اجرای برنامه ها 
و طرح های در دســت اجرا نیز تدوين شد و ضمن توجیه و 
تشويق مردم به استفاده هر چه بیشتر از ظرفیت های پديد 
آمده، سازوکار مناسب برای جهت دهی به اقدامات توسعه ای 
در اطراف حرم منطبق بر طرح های پیش بینی شده فراهم آمد.

مجموعه اقدامات ياد شــده در يک بازه زمانی حدوداً ده 
ســاله انجام شد و يکی از مهم ترين مشکالت پديد آمده در 
طی اين زمان نســبتاً طوالنی، عدم رعايت سلســله مراتب 
طرح ها و ارتباط اقدامات انجام شــده با پیشنهادات طراحی 
بود که به تضعیف پشتوانه های قانونی الزم و کاهش ابزارها و 
انگیزه های اجرايی طرح منجر گرديد. متأسفانه در سال های 
اخیر فرايند اجرای اين طرح با کندی همراه شده و با تغییر 

ديدگاه های گروهی از مديران شهری، ادامه توسعه فضاهای 
زيرسطحی اين پهنه با محدوديت هايی مواجه گرديده است.
4-3-1برنامه1ریــزي1توســعه1و1مدیریت1اســتفاده1از1

فضاهاي1زیرسطحي1در1شهر1تهران
مشــکالت عديده شــهر تهــران در تراز روی ســطح و 
ظرفیت ها و امکاناتي که فضاهاي زيرســطحي شهر تهران 
براي رشــد و توســعه در اختیار می گذارند، موجب گرديد 
تا فضاهاي زيرســطحي به عنوان يــک ظرفیت جديد براي 
گســترش شهر و کاهش مشــکالت روی سطح مدنظر قرار 
گیرند. در برنامه ريزي برای اســتفاده از فضاهاي زيرسطحي 
شهر تهران هدف مکان يابی و توسعه پهنه های مستعد توسعه 
و هم چنین يکپارچه کردن مديريت اين فضاها با استفاده از 
ضوابط و دستورالعمل های مشترك در دستور کار قرار گرفته 

است.

y )1390 ،شکل 9- موقعیت و مساحت پروژه هاي پیشاهنگ طرح ساختاري توسعه بافت پیراموني حرم )مهندسین مشاور فجر توسعه
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4-3-1-1دالیل1توسعه1فضاهاي1زیرسطحي
رشد جمعیت شهر تهران، افزايش تقاضا براي زمین، نیاز 
به توسعه در تمامی ابعاد ممکن و مناسب، ازدحام و شلوغي 
در مناطقي از شهر از يک سو و ساخت وسازهای بدون برنامه 
در فضاهاي زيرســطحي از سوي ديگر ، نبود برنامه و طرح 
مدون يکپارچه براي گســترش فضاهای زيرسطحی شهر و 
مشکالت ناشــي از گودبرداري ها و حفاري هاي غیراصولی، 
فقدان دســتورالعمل يکپارچه براي فضاهاي زيرسطحي و 
غیره موجب شد که مسئولین شهري براي تهیه يک برنامه 
يکپارچه مديريت و توسعه فضاهاي زيرسطحي اقدام نمايند.

4-3-2-1سير1اسنادی1و1مطالعات1صورت1گرفته
مطالعات اســتفاده از فضاهای زيرسطحی شهر تهران به 
صورت تدريجي و در طی چند سال تاکنون صورت پذيرفته 
است. نقطه آغازين اين مطالعات را می توان طرح جامع شهر 
تهران دانســت. ضرورت نگاه يکپارچه  به توســعه فضاهاي 
زيرسطحي و امکان ساخت وســاز در زير سطح شهر تهران 
در طرح جامع تهران مصوب ســال 1386 مطرح گرديد. در 
پیوســت چهارم از ســند اصلي اين طرح و بندهای ناظر به 
برنامه هــا و طرح هاي موضوعي و موضعي توســعه و عمران 
شهري تهران، به تهیه ي طرح »امکان سنجی توسعه فضاهاي 

زيرسطحي شهر تهران« اشاره شده است.
بر همین اســاس طرح امکان ســنجی گســترش حیات 
زيرسطحي در شــهر تهران با هدايت سازمان مشاور فني و 
مهندسي شهرداري تهران  در طی سال های 1386 تا 1388 
تهیه شــد. يکــی از محصوالت اين طرح، عــالوه بر تعیین 

شیوه های توسعه فضاهای زيرســطحی و تأکید بر ضرورت 
انجام مطالعــات دقیق تر در برخی پهنه های شــهر تهران، 
تدوين اليحه ای برای طرح در شــوراي شهر تهران با عنوان 
»مجوز شناخت موانع توسعه فضاهاي زيرسطحي شهر تهران 
و چگونگي اقدام در خصوص رفع اين موانع« بود. اين اليحه 
مشــتمل بر سه ماده و پیوست های آن در تاريخ 89/10/28 
به تصويب رسید و براي اجرا به شهرداري تهران ابالغ گرديد. 
در اين مصوبه ضمن تعريف فضای زيرسطحی شهر، حیات 
زيرســطحی، فعالیت های زيرســطحی و طرح های توسعه 
زيرســطحی، اهداف و ضوابط توســعه فضاهای زيرسطحی 
تشــريح گرديده و در بند ”ج“ از ماده سوم آن لزوم شناخت 
امکانــات و محدوديت هاي شــهر تهران به منظور توســعه 

زيرسطحي به صورت زير بیان شده است:
» شهرداري تهران موظف است طرح هاي جامع و تفصیلي 
و نیز طرح هاي موضعي و موضوعي شهر تهران را با ديدگاه 
قابلیت هاي توسعه در زير ســطح عملیاتي و اجرايي نموده 
و متناســب با رويکردهاي سه گانه مندرج در طرح توجیهي 
پیوســت اين مصوبه نقاط مســتعد جهت توسعه فضاهاي 
زيرسطحي را با بهره گیری از روش ها و مباني طرح مطالعاتي 
اســتفاده از فضاهاي زيرســطحي و مدل امکان سنجی ارائه 

شده در اين طرح مشخص نمايد.«
هم چنین در بند” هـ “  از همین مصوبه الزام شده است که:
» شــهرداري تهران موظف است به منظور شناخت موانع 
اجرايي، کلیه اقدامات عملیاتي و اجرايي خود را در خصوص 
توســعه فضاهاي زيرسطحي عمومي شــهر تهران با رعايت 
مجموعه مقــررات و قوانین و طرح هــاي جامع و تفصیلي 

مصوب شهر به انجام رساند.«

ظرفیت های توسعه برنامه ریزي شده فضاهاي زیرسطحيمشکالت شهر تهران

رشد نامتوازن و تراکم زياد ساختماني در بخش هايي از شهر و صدمه رساندن 
به کیفیت های بصري، عملکردي و هويتي شهر تهران

از توسعه  با استفاده  کمک به کاهش تراکم ساختماني در مناطق متراکم شهر 
فضاهاي زيرسطحي

کمبود فضاهاي باز شهري باکیفیت و فقدان آن در برخي مناطق با توجه به 
ارزش باالي زمین، تراکم فزاينده ساختماني و کارکردي

کمک به رفع کمبود فضاهاي باز شهري با انتقال برخي از کاربري ها به زير سطح 
و آزادسازي فضاهاي روی سطح

کمبود فضاهاي سبز و پوشش گیاهي و عدم توزيع متوازن فضاهای سبز 
موجود در سطح شهر

کمک به رفع کمبود فضاهاي سبز و تفريحي با جابه جايي برخي کاربري ها به زير 
سطح و آزادسازي فضاي رو سطحي و هم چنین انتقال فضاهاي سبز به زير سطح 

با استفاده از فناوري هاي نوين

بهبود شرايط نامساعد ترافیکي و حمل ونقل با کاهش تداخل های سواره و پیاده در مشکل ترافیک و ازدحام وسايل نقلیه و تداخل مسیرهاي سواره و پیاده
نقاط پرتردد و کانون های شهري و هم چنین ايجاد مسیرهاي عبوري سواره زيرسطحي

کاهش آلودگي هوا با افزايش فضاهاي سبز، کاهش تراکم، انتقال مسیرهاي عبور و مشکل آلودگي هوا و بروز پديده هاي مضر براي سالمت شهروندان
مرور به زير سطح و افزايش فضاي باز شهري

از دست رفتن ويژگي هاي مثبت اجتماعي در بخش هايي از شهر تهران و 
مشکالت فرهنگي بافت های شهری

کاهش ناپايداري اجتماعي و مشکالت فرهنگي با انتقال برخي از کارکردها به زيرزمین 
و خلق فضاهاي باز و کارآمد و ايجاد فرصت های بیشتر برای تعامالت اجتماعي

خطر جدی بروز سوانح به ويژه زلزله در شهر تهران و نیاز به اتخاذ تدابیر مديريت 
بحران شامل پیش بیني و آمادگي برخورد با بحران، کاهش خسارات و ضايعات 
ناشي از بروز سوانح و بازگرداندن به وضعیت عادي و بازسازي و ترمیم آثار بحران

فضاهاي  تولید  و  بحران  مديريت  فرايند  در  زيرسطحی  فضاهای  از  بهره گیری 
زيرسطحي مقاوم و ايمن در برابر سوانح طبیعي و هم چنین ايجاد پايگاه هاي امداد 
زيرسطحي و هم چنین انتقال کاربري هاي حساس مانند انبارها، تسهیالت نظامي و 

مواد ناپايدار به زير سطح و دور کردن آن ها از محیط زندگي شهروندان

y )1395 ،جدول 3- مشکالت شهر تهران و ظرفیت های توسعه فضاهای زيرسطحي )منبع: طرح راهبردی توسعه فضاهای زيرسطحی شهر تهران
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شــهرداري تهــران در برنامه پنج ســاله دوم خود )97-
93( هدايت و توســعه فضاهاي زيرسطحي را در دستور کار 
جدی خود قرار داد. از اين رو معاونت شهرسازي و معماري 
مأموريت يافت تا به تهیــه ي طرح راهبردی براي هدايت و 
استفاده از فضاهاي زيرسطحي در شهر تهران اهتمام ورزد. 
در ماده ي 88 و در بخش پانزدهم از فصل پنجم برنامه پنج 
ساله دوم شهرداري تهران با عنوان »برنامه محوری در انتظام 

بخشي به کالبد و فضاي شهر تهران« بیان شده است که:
» شــهرداري تهران موظف اســت نســبت به تکمیل و 
تصويب مطالعات طرح توسعه فضاهاي زيرسطحي با اولويت 
ســاماندهي میادين مهم شــهر تهران )ونک، صادقیه، ولي 
عصر، چهارراه ولي عصر، هفت تیــر( در مراجع ذی ربط، تا 
پايان سال اول برنامه و اجراي اولويت هاي اول )میادين ونک، 

هفت تیر، صادقیه( تا پايان سال سوم برنامه اقدام کند. «
نهايتاً  طرح راهبردی توسعه فضاهای زيرسطحی در شهر 
تهران در دستور کار شهرداری قرار گرفت که در اين طرح، 
ظرفیت های توسعه فضاهاي زيرســطحي در شهر تهران با 
مطالعــه ابعاد مختلف کالبدي-فضايــي، طبیعي، ترافیکي، 
اجتماعي، اقتصادي و هم چنین در نظر گرفتن عناصر موجود 
در فضاهاي زيرســطحي شهر تهران شناسايی شده و ضمن 
تعیین چشم اندازها و اهداف کالن و عملیاتی توسعه فضاهای 
زيرســطحی در شــهر تهران، مبانی برنامه ريزی و طراحی 
فضاهای زيرســطحی و همچنین اصول و معیارهای توسعه 
اين فضاها از منظر ابعاد و موضوعات مختلف تبیین شــده 
و در نهايت ضمن معرفی مدل مکان يابی مکان هاي مستعد 
توســعه فضاهاي زيرســطحي، پهنه های مناســب در شهر 
تهران معرفی گرديدند. ســاختار مطالعات توسعه فضاهای 
زيرسطحی در شــهر تهران را مي توان به صورت خالصه در 

نمودار روبروی معرفی نمود:

y شکل 10- فرايند و ساختار تکمیل اسناد قانوني مؤثر در برنامه ريزي فضاهاي زيرسطحي شهر تهران

y )1386( طرح جامع شهر تهران
y در دستور قرارگرفتن انجام مطالعات امکان سنجی

y )1388( طرح امکان سنجی توسعه فضاهای زیر سطحی
y   عملی شدن مطالعات امکان سنجی توسعه فضاهای زیر

سطحی 

y  مصوبه شورای اسالمی شهر تهران در خصوص
استفاده ازفضای زیر سطحی ) مورخ 89/10/28(

y  مجوز شناخت و توسعه فضاهای زیر سطحی شهر تهران
برای شهرداری به منظور  تهيه طرح های راهبردی و اجرایی

y )97-93( برنامه پنج ساله دوم شهرداری تهران
y  در دستور كار قرار گرفتن تهيه طرح راهبردی زیر

سطحی شهر تهران

y  زیر راهبردی توسعه فضاهای  انجام مطالعات 
سطحی شهر تهران

y  شناسنایی مناطق مستعد توسعه زیرسطحی و تهيه
دستور العمل برای مدیریت یک پارچه فضاهای زیر سطحی

y  شکل 11 فرايند و ساختار تکمیل اسناد قانونی مؤثر در برنامه ريزی فضاهای
زيرسطحی شهر تهران 
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نتيجه گيری
توسعه بدون برنامه، عدم بهره گیری هدف دار و منطقی از 
فضاهاي زيرســطحي و به هدر دادن ظرفیت های قابل توجه 
اين فضاها برای رفع يا کاهش مشــکالت شــهری، چالشی 
جدی برای شــهرهای معاصر بشمار می آيد. به همین سبب 
برنامه ريزي براي اســتفاده پايدار از فضاهاي زيرسطحي به 
دلیــل تجديد ناپذير بودن اين فضاهــا امري اجتناب ناپذير 
اســت. شــیوه های برنامه ريزی براي فضاهاي زيرسطحي و 
نحوه مواجهه با آن ها نیز موضوعي است که نیازمند مطالعه 
و بررســي می باشــد. انواع روش هايي که بــراي مديريت و 
توســعه بهره برداری از فضاهاي زيرسطحي به صورت عملي 
در کشورهاي مختلف استفاده می شود، به تبع شرايط و بستر 
موضوع و اهداف توســعه متفاوت و گوناگون اند، اما ضرورت 
اتخاذ راهکارهای مناســب بر اســاس نگاه برنامه محور در 

تمامی موارد امری ترديدناپذير است.
مرور مطالعات تجارب جهانی بیانگر استفاده از سه رويکرد 

توســعه در فضاهای زيرسطحی است. هر سه اين رويکردها 
نکات قابل توجهــی دارند که در يک برنامه  پايدار توســعه 
فضاهای زيرسطحی می توانند در نظر گرفته شوند. در رويکرد 
اول توسعه، فضاهای زيرسطحی مستعد مکان يابی می شوند و 
سپس برای توسعه آن ها برنامه ريزی صورت می پذيرد. اتخاذ 
اين ديدگاه بیانگر اين اســت که برخورداری از يک شناخت 
جامع و کلی از وضعیت فضاهای زيرسطحی به منظور توسعه 
متناسب و توزيع امکانات با توجه به ظرفیت های موجود در 
يک برنامه موفق توسعه فضاهای زيرسطحی امری ضروری 
است. رويکرد دوم توسعه که بر قانون ها و روندهای متناسب 
برای توســعه فضاهای زيرسطحی تمرکز می کند، موضوعی 
اســت که در يک برنامه مداوم و خودتنظیم موردنیاز است. 
در ضمن چنین سیستمی زمینه را برای توسعه های نامتوازن 
فضاهای زيرسطحی محدود ساخته و در عین حال به رشد 
پايدار فضاهای مستعد کمک می نمايد. در رويکرد سوم نیز 
که بر توســعه های موجود تکیه می شــود، زمینه گسترش 
فضاهای زيرســطحی با توجه به وضــع موجود پیش بینی 

شده و برای آن برنامه ريزی صورت می گیرد. در اين رويکرد 
نظارت دائمی برای توسعه و بهره گیری حداکثری از امکانات 

موجود برای هدايت توسعه توصیه می گردد.
به صورت کلي می توان بیان نمود که برنامه ريزی و مديريت 
توسعه استفاده از فضاهاي زيرســطحي بايد از رويکردها و 
شــیوه های معمول و پاسخگو بهره گرفته و با نگاهی برنامه 
محور دنبال گردد. در گام نخســت بر اساس تجارب موفق 
جهاني، برنامه ريزي براي توسعه و افزايش بهره وری فضاهاي 
زيرســطحي بايد به صــورت جامع صورت گیــرد. فضاهاي 
زيرسطحي بايستی همواره با توجه به ابعاد مختلف ناظر بر 
آن ها استعدادسنجي شــده و فضاهايي که بر اساس اهداف 
موردنظر ظرفیت توســعه دارند، براي توسعه و بهره برداری 
برنامه ريزی و يا ذخیره شــوند. عالوه بر اين توسعه فضاهاي 
زيرســطحي نیازمند نظامات حقوقي، مديريتي و پشتیباني 
مناســب است و اين پشتیباني با وضع قوانین تسهیل کننده 
جهت اســتفاده و مشارکت عمومی در فضاهاي زيرسطحي، 

کنترل و نظارت بر اســتفاده از اين فضاها و تشــويق بخش 
خصوصي براي بهره بــرداری از اين فضاها محقق می گردد. 
ســاير تمهیدات تسهیل گر و کنترل کننده در اين فضاها در 
سطوح قانوني و مديريتي نیز به تأثیرگذاری بیشتر فضاهای 
زيرســطحی مدد می رســاند. در نهايت ايــن مجموعه بايد 
به صورت مداوم بازبیني شود و براي حرکت در جهت مطلوب 
هدايت گردد. هدايت توســعه فضاهاي زيرسطحي از طريق 
مطالعه امکانات و محدوديت هاي فضاهاي ســاخته شده و 
هم چنین تهیه دســتورالعمل هاي هدايت توســعه مي تواند 
صورت گیرد. در اين زمینه تشــکیل يک ســازمان متولي 
فضاهاي زيرســطحي براي نظارت و هدايت امري ضروری 
اســت که در کارايی بهتر و زمینه ســازی برای نقش آفرينی 

توسعه ای اين فضاها بسیار مؤثر می باشد.
در پايان بايد بیان نمود که استفاده از فضاهای زيرسطحی 
امری است که با رشد و توسعه شهرها بصورت طبیعی اتفاق 
می افتد، اما هدايت آن برای بهره برداری پايدار و همیشــگی 
نیازمند مطالعه و برنامه ريزی جامع اســت. به نظر می رسد 

y شکل 12- نظامات مورد لزوم در برنامه ريزي فضاهاي زيرسطحي
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توسعه فضاهای زيرســطحی در ايران در حال گذار از نگاه 
بخشی نگر به يک رويکرد جامع و توسعه ای و برنامه محور 
می باشد. پیشینه اســتفاده از فضاهای زيرسطحی در ايران 
عمدتــاً ناظر به بهره برداری از ظرفیت های زيرســطحی در 
پروژه های خاص بوده اســت. اما در دوران معاصر و به ويژه 
در تجارب شــهرهای مشهد و تهران با توجه به ضروريات و 
تصحیح بینش ها و رويکردها، اقدام به برنامه ريزی کالن برای 
توســعه فضاهای زيرسطحی شده است. در شهر مشهد اين 
موضوع به صورت برنامه های توسعه زيرسطحی در يک پهنه 
مشــخص واقع در مرکز شهر دنبال شده و در شهر تهران با 
توجه به نیاز گســترده تر اين شهر برای ساماندهی فضاهای 
زيرســطحی، طرح راهبردی توسعه فضاهای زيرسطحی در 
مقیاس شهر مطالعه گرديده است. بنابراين از منظر نظامات 
سه گانه الزم برای توســعه فضاهای زيرسطحی،  در اين دو 

شــهر، نظام برنامه ريزی توسعه شــکل گرفته است و نظام 
حقوقی و مديريت پشتیبان و هم چنین نظام هدايت توسعه 
نیاز به شکل گیری و توجه جدی دارند. ترديدی نیست که 
موفقیت برنامه های توسعه فضاهای زيرسطحی در آينده در 
گرو تکمیل ابزارهای حقوقی، مديريتی و تشکیل نهادهای 

هدايتی و نظارتی پشتیبان خواهد بود.

قدردانی
وظیفه می دانیم از مجموعه مهندسین مشاور فجر توسعه 
و ساير اشخاص و نهادهايی که در تهیه اسناد اين مطالعه و 
ايجاد تسهیالت الزم جهت نگارش اين مقاله، نويسندگان را 
ياری نموده و زمینه مناسب جهت انجام مطالعات را فراهم 

آوردند، صمیمانه تشکر و قدردانی نمايیم.
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مبانی1نظری1گسترش1حيات1شــهری1در1ترازهای11.1
زیرسطحی:

طرح راهبردي- ساختاری طرح گسترش حیات شهری 
در ترازهای زيرســطحی بافت پیرامون حرم مطهر رضوی 
)بیانیه چشم انداز و شــروط تحقق پذيری طرح( موارد زير 

تصويب گرديد که به قرار زير می باشد:
y  کلیات ضــرورت، امکان پذيــری و مطلوبیت اســتفاده از  

ترازهای زيرسطحی برای گسترش عرصه های عمومی و انتفاعی و 
پیوند میان عناصر زيرسطحی تحقق يافته يا در حال تحقق، مورد 

تأيید می باشد.
y  نظــر به ضرورت تکمیــل مطالعات، مقرر گرديــد اوالً؛ در  

تهیه طرح پروژه های پیشاهنگ 4 گانه تسريع گردد، ثانیاً؛ سند 
راهبردی و طرح ساختاری کلی تهیه شود و حداکثر ظرف دو ماه 

آتی در جلسه هیأت مديره مطرح گردد.
y  توجــه به حقــوق مکتســبه و تثبیت شــده، هماهنگی  

با آســتان قدس رضوی، تعريف پروژه بر پايه مشارکت مردمی و 
ســرمايه گذاری بخش خصوصی و انطباق با تمايالت عمومی در 

تهیه سند راهبردی و طرح ساختاری مدنظر قرار گیرد. 
y  در تهیه ســند راهبــردی و طرح ســاختاری عــالوه بر  

برآورد دســتاوردهای اقتصــادی- مالی و هزينه هــای اجرايی، 
به موضوعات زير نیز توجه گردد:

y .محیط زيست شهری و کنترل آالينده ها  
y .امنیت و ايمنی اجتماعی  
y .شیوه های بهره برداری از فضاهای زيرسطحی  
y .موضوعات حقوقی مرتبط با مالکیت ها  
y  شــیوه بهره گیری از ارزش افزوده ناشــی از اقدام توســط  

سازمان مجری طرح بهسازی و نوسازی.
y  نحوه هماهنگی با ســاير نهادهای ذيربــط در موضوع، به  

خصوص آستان قدس رضوی و نهادهای مذهبی و علمی. 
هرگونه اقدام برای توســعه کالبدی- فضايی در محدوده 
بافت شــهری پیرامون حرم مطهر رضوی، بر پايه دو اصل 
راهبردی ابالغ  شده توسط مقام رهبری به وزير وقت مسکن 

و شهرسازی برنامه ريزی می شود:

1-1.1توجه1به1رفاه1زائر؛
خاســتگاه و نقطه عزيمت برنامه ريزی شــهری در طرح 
از  »گسترش حيات شهری در ترازهای زیرسطحی« 
طريــق توجه به تمامی نیازهای زائــران و تالش برای رفع 
برخی کاســتی های »طرح بهسازی و نوسازی بافت شهری 
پیرامون حرم مطهر حضرت رضا )ع(«، و با توجه به تحوالت 
کّمی و کیفی قابل پیش بینــی در جمعیت زائران )در افق 
1425( و خواســته های ايشان و نیز شــهروندان حاضر و 

شاغل در محدوده طرح مذکور، می باشد.
1-1.2هماهنگی1با1آستان1قدس1رضوی؛

که عالوه بر معنای ســازمانی و مديريتی، واجد مفاهیم 
معنايی- معرفتی و ساختاری )کالبدی- فضايی، عملکردی 
و ارتباطی( نیز هست، که با اقدامات انجام شده و در دست 
انجام در ترازهای زيرسطحی در محدوده ی حرم مطهر، اين 

هماهنگی کامل خواهد شد.
1-1.3با1توجه1به1تداوم1امر1زیارت1و1رو1به1گســترش1
بــودن1آن1و1توجه1به1آمار1رو1بــه1افزایش1زائران1حرم1
مطهر1رضوی،1از1یك1ســو1و1محدودیت1كالبدی-1فضائی1
محدوده1قدســی1و1عدم1امکان1توسط1فيزیکی1آن1بيش1
از1محدوده1فعلی1از1سوی1دیگر،1تنها1راه1حل1در1محدوده1
فضای1قدســی1و1فضای1پيرامونی1آن1استفاده1از1سطوح1

زیرین1)علی1رغم1همه1ی1محدودیت1های1آن(1است.

بيانيه سند چشم انداز طرح »گسترش حيات شهری در ترازهای 
زیرسطحی« در محدوده بافت شهری پيرامون حرم مطهر رضوی

y مرکز پژوهشی توسعه محیط و سکونتگاه های انسانی

y شکل 1: نقشه وضع موجود بافت مرکزی شهر مشهد
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فرصت1ها1و1مزایا:.21

زیرسطحی«  ترازهای  در  شهری  حيات  »گسترش 
از جانبی فرصتی اســت برای بازآفرينی ساختارها و روابط 
ريشــه دار، کهنسال و اصیل بافت شــهری، که چه بسا، در 
فرآيند طرح بهســازی و نوســازی مورد غفلت قرار گرفته، 
و از جانــب ديگر زمینــه ای فراهم می آورد برای اســتقرار 
کاربری های منعطــف و فضاهای چندمنظوره، که با قابلیت 
مديريت عرضه، توان پاسخگويی به تقاضاهای در حال تحول 

و با رويکرد معاصرسازی را، افزايش می دهد.

بیانیه چشم انداز گســترش حیات شهری در .31
ترازهای زیرسطحی

3-1.1چشم1انداز1
طرح بهسازی و نوسازی بافت پیرامون حرم مطهر رضوی 
با تهیه و اجرای طرح جامع »شهر زیرین« به عنوان کانون 
شــهر مقدس زيارتی و فرهنگی ـ گردشــگری مشهد و در 
هم پیوندی و تعامل مطلوب با حريم آســتان قدس رضوی 
مجموعه ای اســت کامل، با هويت و با انواع امکانات مناسب 
و توأم بــا رفاه و درخور براي کلیه زائران و تســهیل گر امر 
زيارت بارگاه ملکوتي امام هشتم مسلمانان و شیعیان جهان 

و الهام بخش برای کلیه شهرهای مذهبی جهان.
3-1.2توصيف1چشم1انداز:

y  شــهر زیرین« يکی از مظاهر تجلّی کالبــدی با توجه به« 
آســايش زائران، از طريق پاسخگويی به بخش ديگري از نیازهای 

آنان، در هماهنگی با اقدامات آستان قدس رضوی است.
y  شــهر زیرین« بســتر گســترش فضايی حضور زائران و« 

شهروندان در تداوم امر زيارت يا آمادگی برای ورود به حرم مطهر، 
می باشد.

y  شــهر زیرین« بر پايه دو شــبکه ســاختاری هــم پیوند« 
)يکی کانون هــای تمرکز فضا و فعالیــت در عرصه های عمومی 
و اختصاصــی، و ديگری شــبکه پیاده راه هــای اتصال دهنده آن 

کانون ها( شکل گرفته است.

3-1.3اهداف1كالن:
y  ايجاد فرصتی برای بازآفرينی ســاختارها و روابط ريشــه دار و 

کهنســال بافت شهری، در فرآيند تکمیل و اصالح طرح بهسازی 
و نوسازی.

y  ايجاد زمینه ای برای اســتقرار کاربری های منعطف و فضاهای 
چندمنظوره با قابلیت مديريت عرضه و با رويکرد معاصر ســازی 

مستمر.
y  برقرار ســاختن ارتباط معنادار و پیوند شهری میان فضاهای 

زيرســطحی حرم مطهــر و پروژه های انتفاعی با بافت شــهری 
پیرامونی.

y  تقويت جايگاه بستر وصل و اتصال اقوام ايرانی در خاطره های 
مشترك و جمعی آنان. 

3-1.4راهبردها:

y  آرام سازی و تفکیک حرکت های گوناگون؛ سواره و پیاده، حرم 
مقصد و عبوری.

y  ايجاد فضاهــای چندمنظوره و قابل مديريــت برای افزايش 
بهره وری در زمان های گوناگون.

y  ايجاد ارتباط پويا، متنوع و گسترده کالبدی، معنايی و ديداری 
میان شهر زيرين با تراز شهر.

y  ايجاد ارتباط مناسب و کارآمد میان عناصر اصلی و کانونی شهر 
زيرين با کانون های تولید سفر )مبادی و مقاصد(.

y  تکمیل و اصالح فضايی- فعالیتی طرح بهســازی و نوسازی از 
طريق رفع نواقص و نارسايی های آن.

y  به هم پیوســتن تراز زيرين پروژه های انتفاعی از طريق شبکه 
ارتباطی زيرسطحی، به عنوان عرصه اصلی شهر زيرين.

3-1.5سياست1ها1و1روش1های1اجرایی:

y  سازماندهی نظام مديريت اجرايی و بهره برداری شهر زيرين، و 
تعريف و وظیفه مند سازی هر يک از نقش آفرينان آن در سطوح 

گوناگون.
y  بــرآورد و تدارك حمايت هــای الزم و کافی در چارچوب های 

قانونی، اداری، قضايی، اجتماعی و مالی، به ويژه با تأکید بر تأمین 
زيرساخت ها؛ به منظور تحريک توسعه.

y  تعريف و تدقیق پروژه های پیشــاهنگ، به عنوان بوته آزمون 
بــرون دادهای راهبردی و ســاختاری، و تنظیــم فرآيند اصالح 

دوجانبه.
y  سرعت بخشیدن به اقدامات از طريق اقدام بر اساس فرآيندهای 

هم زمان تهیه طرح جامع شهر زيرين با پروژه های پیشاهنگ.
y  برای تصدی )Developer( بکارگیــری مديريت جامع طــرح 

کلیه اقدامات در مراحل گوناگون.

3-1.6اولویت1ها:

اقدامات دارای اولويت، به ترتیب زير اعالم می شود:
y  برقرار ســاختن ارتباط معنادار و پیوند شهری میان فضاهای 

زيرسطحی حرم مطهر رضوی با بافت شهری پیرامونی و گسترش 
اين بخش از حیات شهری در ترازهای زيرين )چه در کلیت بافت 

شهری، و چه عناصر مهم موجود يا برنامه ريزی شده در آن(.
y  ايجاد پیوند مناسب در مقیاس مناسب میان عناصر و فضاهای 

موجود يا برنامه ريزی شــده زيرسطحی، در عرصه های عمومی و 
اختصاصی.

y  فراهــم آوردن امکان گســترش حیات شــهری، در فضاهای 
عملکردی که احداث آن ها در ترازهای زيرســطحی، جزو الزامات 

توسعه به شمار می رود.
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اولویت های  عنوان  به  زیر  پروژه های  ترتيب  بدین 
طراحی و اجرا مدنظر قرار می گيرد:

y  فضای شــهری مفصل و فضای شهری ضلع قبله، برای برقرار 
ساختن اولین پیوند میان بافت شهری و عناصر مهم آن با فضاهای 
زيرسطحی حرم مطهر رضوی و مرحله آغازين هماهنگی با فضای 

قدسی و در جهت رفاه زائر.
y  ره باغ هــای قطــاع 3 و میدان های طراحی شــده در تقاطع 

شارستان رضوی با محورهای شعاعی، به منظور ايجاد پیوند مناسب 
میان عناصر و فضاهای موجود يا برنامه ريزی شــده زيرسطحی.

y  ايستگاه های قطار شهری، برای پیشگیری از ايجاد نقاط ثابت در 
مسیر ايجاد فضاهای چندمنظوره، و به عنوان الزامات توسعه شهری.

شروط1تحقق1پذیری1طرح:.41
با توجه به پيچيدگی ها، ابعاد مختلف و چندبخشی بودن طرح، 
اجرای طرح گسترش حيات شهری در ترازهای زيرين )طرح 
مطهر  حرم  پيرامون  بافت  محدوده  در  زيرين(  شهر  جامع 
رضوی الزامات و شروطی دارد، كه عمل و اقدام به آن ها ضامن 
الزامات و شروط  تحقق طرح و شكل گيری آن است. اين 
تحقق در چند دسته به شرح زير قابل تبيين و پيگيری است:

4-1.1الزامات1اجرایی،1ساختاری11و1مدیریتی:
y  دادن اختیارات ويژه اصل 137 قانون اساســی به شورای عالی 

هدايت و راهبری طرح و سازمان مجری آن، از طرف دولت.
y  تشــکیل، راه انــدازی و وظیفه مند ســازی نظــام اجرايی و 

بهره برداری »شــهر زيريــن«، با حضور نمايندگانــی از نهادهای 
استانی و شهری دخیل در موضوع، با اختیارات تام.

y  همسوســازی کلیه اقدامات اجرايی پراکنده مرتبط با موضوع 
از طريــق تعیین تکلیف قطعی برای هرگونــه عملیات اجرايی و 

بهره برداری، به عنوان اقدامات پیشاهنگ.
y  ذيصالح از بخش ،Developer بکارگیری مديريت اجرايی توسعه 

خصوص و با اختیارات الزم و کافی و با ســازگاری های مناســب 
انگیزشــي، به عنوان بازوی فنی- اجرايی ســازمان مجری طرح 

بهسازی و نوسازی بافت پیرامون حرم مطهر.

4-1.2الزامات1فرهنگی-1اجتماعی:
y  اطالع رسانی و تعامل سازنده با تمامی مخاطبان و ذی نفعان و 

ذی نفوذان مردمی و دولتی و نهادهای عمومی و جلب مشــارکت 
ايشان در فرآيند تصمیم گیری، طراحی و اجرا و . . . 

y  پذيرش الگوی »شهر زيرين« برای طرح، توسط تمامی افراد و 
گروه های ذی نفع، از طريق شفاف سازی منافع فردی و گروهی هر 

يک در قالب انگاره پايه.
y  هم انديشــی در کانون های علمی و حرفــه ای و پرهیز از تک 

ساختی شدن ناشی از تک گويی و تک انديشی.

4-1.3الزامات1مالی-1اقتصادی1و1سرمایه1گذاری:
y  تشــکیل صندوق مجازی- اعتباری »شهر زيرين« و محاسبه 

و اعمال واقعی هزينه ها و دســتاوردهای آن در ورودی و خروجی 
صندوق، با رويکرد تراز صفر.

y  تدويــن ضوابط و مقررات طراحی، اجرايی و بهره برداری برای 
تمامی عرصه های مرتبط با »شهر زيرين« در قالب دستورالعمل، 

توصیه يا هنجار.
y  تخصیص اعتبــار الزم، به عنوان قرض با دوره زمانی پرداخت 

معین و در بازه زمانی بازپرداخت مشــخص و واريز آن به صندوق 
توسعه و عمران طرح، توسط دولت )به طور مثال از حساب ذخیره 

ارزي(.

4-1.4الزامات1حقوقی-1قانونی1)مرتبط1با1قوای1سه1گانه(:
y  ،ايجاد ابزارهای تســهیل گر حقوقی و قانونی توســط، دولت 

مجلس و قــوه قضائیه در فرآينــد انجام کار و اجــرای طرح، با 
پیشنهاد مجری طرح و حسب نیاز و ضرورت.

y  همکاری کلیه دســتگاه ها و نهادهای دولتی و عمومی در رفع 
هرگونه موانع حقوقی- قضائی در فرآيند اجرای طرح توسعه قوای 

سه گانه.
y  »توسعه تأسیســات زيربنايی مرتبط و موردنیاز »شهر زيرين 

توسط دســتگاه های ذيربط دولتی با اولويت در تخصص منابع و 
اجــرا و يا واگذاری کلیه اختیارات اجــرا آن ها، همراه با اعتبارات 

مربوطه و طبق ضوابط جاری به مجری طرح.  
y  در دستور کار قرار دادن فرآيند بررسی و تصويب طرح در کلیه 

مراجع ذيربط و قانونی در کلیه سطوح محلی و ملّی، خارج از نوبت 
و با اولويت و با نگاه اجرايی و انعطاف پذير و حمايتی، در مراجعي 
از قبیل؛ شورای اسالمی مشهد، کمیسیون ماده )5( شهر مشهد، 

شورای هماهنگی حمل ونقل ترافیک و . . . 

y شکل2: نقشه طرح تفصیلی مصوب مرکز شهر مشهد، منبع: مهندسین مشاور طاش
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4-1.5الزامات1فنی1و1فرآیندی:
y  همزمان ســازی فرآيندهای طراحی 

کالن بــا طراحــی و ســاخت پروژه های 
پیشاهنگ، به منظور تسريع در به نتیجه 

رساندن کار.
y  تأمین امکان مناسب برای بهره گیری 

از فناوری های نوين در اجرا، بهره برداری، 
تعديل شــرايط محیطــی و نگهداری، از 

طريق اعطای مجوزهای ويژه موردنیاز.
y  بهره گیــری الزم از تجارت بین المللی 

و اســتفاده از خدمات مشــاوره ای و فنی 
خارجــی ذيصــالح در طراحــی و اجرا.

مالحظات1برنامه1ریزی:.51
در برنامه ريزی ترازهای زيرسطحی 

موارد زير قابل  مالحظه است:
y  تکمیــل فضايــی- فعالیتــی طــرح 

بهســازی و نوسازی، از طريق رفع نواقص 
و نارسايی های آن.

y  اختصاص شــبکه اصلی دسترســی در 
ترازهای زيرسطحی به حرکت پیاده، و در 
موارد خاص، پیش بینی دسترســی سواره 

منتهی به توقفگاه ها و فضاهای خدماتی.
y  ايجــاد فضاهای چندمنظــوره و قابل 

مديريــت، بــرای افزايش بهــره وری در 
زمان های مختلف.

y  ايجاد فضاهای اجتماعی و عمومی، با 
رويکرد فرهنگی- مذهبی در خدمات رفاه 

زائران.
y  تغییــر تدريجی خصلــت عملکردی 

فضاهــا و افزايــش خصلــت فرهنگی و 
مذهبی، با نزديک شــدن به حرم مطهر 

رضوی.
y  و باالخره؛ طراحی نظام حرکت مطلوب 

در شهر زيرين، در هماهنگی کامل با نظام 
حرکت در بافت شــهری در تراز صفر، به 
ويژه با در نظــر گرفتن باالترين جمعیت 
وارد شــده و خارج شده از حرم مطهر، در 

زمان ها و مناسبت های خاص. 

مالحظات1طراحی:.61
ترازهای  ســاختاری  طراحــی  در 

زيرسطحی، به موارد زير توجه شود:
y  ارتباط پويا، متنوع و گسترده فضاهای 

زيرسطحی با تراز شهر.
y  ،گشايش های کالبدی و ديداری متناوب 

و حفظ و تقويت حس جهت يابی.
y  توجه به ايمنی و امنیت، بخصوص در 

نقاط ارتباطی عرصه عمومی و اختصاصی.
y  ارتبــاط مناســب میــان فضاهــای 

زيرســطحی با ايســتگاه های سامانه های 
حمل ونقل عمومی و توقفگاه ها.

y  حوزه بندی کالبدی، و طراحی نمادهای 
ويژه هر حوزه برای حفظ و تقويت آگاهی 

بر موقع استقرار.

مالحظات1و1شيوه1های1اقدام:.71
برای عملی شدن موارد فوق و تحقق 
اهداف طرح، الزم است موارد زير در 

نظر گرفته شود:

y  تدويــن برنامــه پروژه هــای قطعی و 
پیشاهنگ و ورود به مرحله تدقیق برنامه 

و طراحی شهری و معماری آن ها.
y  طراحی اولیه شبکه ارتباطی، و تدوين 

ضوابط ويژه، )به لحاظ تراز، نحوه استقرار 
عناصر ارتباطی و کانون های گشايش در 
مجموعه های تجاری و خدماتی زيرسطحی 
در پروژه های انتفاعــی، نحوه مديريت و 
بهره برداری از فضاهای زيرسطحی و . . . ( 

برای ابالغ به سرمايه گذاران و سازندگان.
y  ،تکمیل مطالعات حمل ونقل و ترافیک 

تأسیسات شهری، محیط زيست و ... برای 
به دست دادن معیارهای طراحی در شبکه 
ســاختاری و کانون های فضا و فعالیت در 

ترازهای زيرسطحی.
y  تکمیــل طــرح شــبکه ارتباطی، و 

کانون های فضا و فعالیت و تهیه اســناد و 
مدارك اجرايی.

مالحظــات1نظــام1حركــت1و81.1
تأسيسات1زیر1بنایی:

y  با توجه بــه اهمیت موضوع ترافیک و 
حمل ونقل و پیوستگی موضوعی و عملی 
آن با طرح »گســترش حیات شهری در 
ترازهای زيرسطحی« و همچنین به سبب 
ضرورت تدقیق موضوعات و موارد ترافیکی 
در تعامل با بــه روزآوری مطالعات جامع 
مطالعات  مقرر گرديد  حمل ونقل مشهد، 
ترافیکی و طراحی مجدد شــبکه و نظام 
جابجايــی در محدوده طرح بهســازی و 
نوسازی بافت پیرامون حرم مطهر رضوی، 
بر مبنای فرض تحقق طرح شــهر زيرين، 
به صورت مستقل، اما در هماهنگی کامل 
توســط  راهبردی- ســاختاری،  با طرح 
مهندس مشــاور صاحــب صالحیت و با 
مديريت مؤسسه پژوهشی توسعه محیط و 
سکونت گاه ها انجام شود، )در دست اقدام(.

y  نظر به اهمیت و گستردگی موضوعی 
تأسیســات زيربنايی شــهری، و تأثیر آن 
بــر طرح »گســترش حیات شــهری در 
ترازهای زيرســطحی« مقرر شــده است 
کلیه مطالعات انجام شــده قبلی توســط 
مهندس مشــاور مادر بررســی شود و بر 
اســاس گزارش مشــاور از کفايت يا عدم 
کفايت فنی مطالعات برای تصمیم گیری 
در خصوص تأسیســات زيربنايی شهری، 
موجود و در دســت انجام توسط مراجع 
ذيربط، نســبت به تکمیــل و به روزآوری 

آن ها اقدام شود.

مالحظات1شبکه1ساختاری:.91
y  ،حیات شهری در ترازهای زيرسطحی

در دو ساختار مرتبط با يکديگر گسترش 
می يابد:

y  کانون های تمرکز فضــا و فعالیت در 
ترازهای زيرســطحی، واقع در عرصه های 

عمومی و اختصاصی.
y  شــبکه ای ارتباطــی بــا محوريت و 

اولويت حرکت پیاده، بــرای ايجاد پیوند 
ترازهای  میان کانون های فوق الذکــر در 

زيرسطحی.
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چکيده:
در طول دهه های اخیر کمبود فضاي باز، مشــکالت حمل ونقل و نیاز به فضای پارکینگ و تأسیسات شهری در بسیاری از 
کالن شهرها موجب استفاده از فضاهای زيرزمینی شده است. استفاده از اين فضاها، تنگناها و محدوديت هايی به همراه دارد 
که می توان با رعايت اصول، اين ضعف ها را کنترل و بهینه کرد. با توجه به افزايش جمعیت زائرين در سال های اخیر استفاده 
از فضاهــای زيرزمینــی در اطراف مکان های زيارتی نیز مورد توجه قرار گرفته اســت. در طرح صورت گرفته به ارائه اصول و 
ضوابطی برای فضاهای زيرين شهری در پیرامون حرم مطهر امام رضا)ع( پرداخته شده است و در ادامه نیازهای عملکردی و 
مکانی آن فضاها مورد بحث قرار گرفته است. در اين طرح سعی شده است که طراحي فضاهاي شبکه زيرسطحي در راستای 

حفظ و احیاء هويت و ارزش هاي تاريخي و معنوی محدوده باشد. 
كليدواژه ها: شهر زيرين، عملکردی، برنامه ريزی، مکانی، حرم مطهر امام رضا)ع(

تدوین اصول برنامه ریزی شهر زیرین و تعيين نيازهاي عملکردي و 
مکاني پيرامون حرم مطهر امام رضا)ع(

برگرفته از طرح ساختاري - عملیاتي گسترش حیات شهري در ترازهاي زير سطحي، تدوين اصول و ضوابط و بررسی تحقق پذيری و نظام اجرايي طرح

پژوهشگران:
y نرگس حمزه، کارشناسی ارشد مرمت شهری دانشگاه تهران
y پوپک پوربهادر، کارشناسی ارشد مرمت شهری دانشگاه تهران

Abstract:
In recent decades the lack of open spaces, transportation problems and the need for parking spaces and 
facilities in many metropolises has led to the use of underground spaces. The use of underground spaces 
causes dilemmas and limitations, but it can be controlled by the principles. Due to the increasing popula-
tion of pilgrims in recent years the use of underground spaces around the holy places is considered. In this 
project the principles and rules for underground spaces around the Imam Reza shrine and the functional 
requirements for these areas has been discussed, in purpose of preserving the historical and spiritual identity 
and values of the place.

Key words: Underground Spaces, Functional, Principles, Imam Reza shrine

The principles and the functional requirements for underground spac-
es around the Imam Reza shrine

 yNarges Hamzeh
 yPoupak Pourbahador
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مقدمه:
شــــهر به عنوان پديــده ای زنده و پويا همــواره مأمن 
شــکل گیری روابط و تعامالت اجتماعي بوده است. افزايش 
اين تعامالت رابطه ای مســتقیم با افزايش کیفیت فضاها و 
محیط های شــهري دارد که امکان حضور در فضا و تماس 
افراد بــا يکديگر و با محیط را تســهیل می کنند. فضاهاي 
زيرسطحی از ديرباز در بسیاري از شهرها جهت حمل ونقل، 
پارکینگ، انبار، تأسیسات و تجهیزات مورد توجه بوده و در 
هر شهري بسته به نیازها و شرايط موجود از قابلیت های آن ها 
استفاده می شده است. اين فضاها عليرغم برخي از تنگناها و 
محدوديت هــا از قبیل هزينه های نسبتاً زياد ساخت، مشکل 
تهويه، نور، کنترل بهداشت، برگشــت ناپذيری و مشکالتي 
مشابه اين ها داراي فرصت ها و امکاناتي می باشند که برخي 

از آن ها به قرار زيرند )فجر و توسعه، 1387(.
y کاهش تراکم در محیط شهري 
y ايجاد فرصت هايــی جهت جبران کمبود فضا در سطح زمین 
y  امکان افزايش الگوهاي شهري مطلوب با فراهم آوردن فضاهاي 

سبز و تفريحي در سطح به منظور ارتقاء کیفیت زندگي، بهبود 
شرايط ترافیکي، کاهش آلودگي هوا و نگهداري از آب های سطحي

y  ايجاد ظرفیتي جديد براي توســعه ی حیات اجتماعي شهر با 
پیش بینی فعالیت های متنوع در فضاهاي زيرسطحی

y  ايجاد ظرفیت های جديد براي برخي از فعالیت ها که در سطح 
زمین قابل مکان يابی نمی باشند.

برای تبديل فضاهای زيرسطحی به محیطی مطلوب بايد 
اصولی که در ادامه مطرح میشود مورد توجه قرار گیرد. 

اصول1كلي1طراحي1شــبکه1پيــاده1راه1ها1در1فضاهاي11.1
زیرسطحي

اصول طراحي شــبکه پیاده راه در فضاهاي زيرسطحي را 
می توان بــا توجه به موضوعات مندرج در آن به 9 دســته 
اصول مرتبط با دسترسي، مســیرهاي حرکتي ورودي ها و 
خروجي ها، فضاهاي عمومي، نور و روشــنايي، نشانه گذاري، 

ساختار، کاربری ها و کلیات فضا تقسیم نمود.
1-1-1دسترسي1

y  دسترســي های مناسب و تعريف شــده ای از طريق گسترش 
شبکه پیاده راه های زيرسطحي به شبکه های حمل ونقل عمومی 
نظیر ايســتگاه هاي مترو، مکان های عمومي، کانون هاي فعالیتي 

نظیر مساجد و يا در صورت امکان بناهاي تاريخي، سرويس هاي 
بهداشــتي، مجتمع هــاي پارکینگ هاي زيرزمینــي، پروژه هاي 

انتفاعي، پروژه هاي پیشاهنگ و...  فراهم شود.
y  دسترسي هاي مناسب و مطلوبی از تراز همکف به کلیه ترازهاي 

شبکه پیاده راه زيرسطحي براي اقشار مختلف شهروندان از جمله 
سالمندان و معلولین فراهم شود. 

y  دسترسي های مستقیم و مناســبي از پیاده روهاي عمومي به 
صورت شعاعي به تراز اجتماعي شبکه پیاده راه زيرسطحی اطراف 

حرم مطهر ايجاد شود. 
y  از ايجاد گوشه ها، نقاط کور و کنج هاي غیرقابل دفاع به خصوص 

در کنار پلکان و رمپ های ارتباطي سطوح پرهیز شود.
y  توصیه می شود از پله و يا رمپ به عنوان عناصر صرفاً ارتباطي 

استفاده نشود بلکه پلکان و رمپ به عنوان يک فضاي شهري مطلوب 
در تلفیــق با عناصري نظیر جعبــه گل و... موردتوجه قرار گیرد.

y  توصیه مي شــود در مسیرهاي دسترســي و حرکتي پیاده در 
شبکه زيرسطحي، از به کارگیري بدنه های صلب خودداري شود و 
ترجیحاً به لحاظ بصري بدنه ها نفوذپذير باشد. در مواقعي که اين 
مسئله امکان پذير نباشد، با دخل و تصرف در بدنه و به کارگیري 
نقش و نگارهاي مذهبي و متناســب با هويت محدوده و روحیه 

فضايي حرم مطهر بدنه های متنوعي  ايجاد شود. 
y  در اطــراف حرم امام رضــا و طرح های پیشــنهادی توصیه 

مي شود دسترسي هاي پیشنهادي به عناصر ساختاري زيرسطحي 
)عرصه هاي پیشاهنگ، پروژه هاي انتفاعي، کانون هاي عملکردي 
و...( و ترازهاي مختلف آن ها از خوانايي بااليي برخوردار باشــد و 
موجب ارتقاء حس جهت يابی زائران و شهروندان در محدوده شود.

y  بــه جهت تعدد مراســم آيیني در حرم مطهر در ســاعات و 
روزهاي خاص نظیر ايام تاســوعا و عاشــورا، برگزاري نماز جمعه 
والدت و شــهادت امام رضا )ع( و... پیش بینی های الزم به منظور 
افزايش ظرفیت دسترسي فضاهاي زيرسطحي جهت جلوگیري از 

ازدحام در اين اوقات به عمل آيد.
y  بــه منظور مقابله با مســئله ازدحام هر جا کــه میزان تراکم 

جمیعت باال اســت يا در زمان هايی بــاال خواهد رفت،  بايد عرض 
پیاده راه ها افزايش يابد.

y  توصیه مي شود ارتباط و پیوند دروني میان اجزاي طرح ساختاري
زيرســطحي مســتقر در ترازهاي زيرســطحي جهت دسترسي 
آســان زائران به طیف متنوعي از کاالها و خدمات فراهم شــود. 

y شکل 1 : نمونه هايی از دسترسی ها در فضاهای زيرسطحی
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1-2-11مسير1حركتی
y  مســیرها در شــبکه پیاده راه زيرســطحي نبايــد طوالني و 

يکنواخت باشد. 
y  مســیرهاي حرکتي در شبکه زيرسطحي بايد داراي مناظري 

شفاف، خوانا و زيبا باشند. 
y  طراحي مسیرهاي شبکه پیاده راه زيرسطحي بايد به گونه اي 

باشد تا عابر پیاده توان انتخاب هايي متنوع در مسیر يابي داشته در 
سطوح افقي و هم چنین سطوح عمودي مابین ترازها داشته باشد. 

y  طراحي فضاهاي زيرســطحي به ويژه در به عالوه مســیرها و 
راهروهاي ارتباطي بايد به گونه اي باشــد تا فرد احساس بسته و 

محبوس بودن در فضا را نکند. 
y  در مســیرهاي ارتباطي نظیر راهروهاي ارتباطي میان عناصر 

ســاختاري در سطوح زير ســطحي در صورتي که مسیر طوالني 
باشد، پیشنهاد مي شود تا از مسیرهاي داالن مانند، صرفاً خطي و 

فاقد گشايش هاي فضايي خودداري شود.
y  4 حداقل ارتفاع مفید مسیرهاي زير سطحي در تراز اجتماعي 

متر، در تراز خدماتي 3 متر و حداقل عرض اين فضاها 6 متر مي باشد.
y  استفاده از سیســتم پیاده روهاي متحرك و سیستم مسافربر 

)peoplemover( براي مسافت های طوالني در فضاهاي زيرسطحي 
پیشنهاد مي شود.

1-3-1ورودي1و1خروجي1هاي1زیرسطحي
y  توصيه مي شــود انعكاس فضايي ورودي هاي زيرسطحي 

از طريــق جلوخان هــاي پروژه هاي انتفاعــي، ميدانچه ها، 
گذرگاه های سرپوشــيده و يا از جبهه خارجي بناها مشخص 
باشــد و به  طور كلي ورودي ها در مكان هايی جانمايي شوند 

كه قابل رؤيت، خوانا و قابل دسترسی باشند.
y  توصيه مي شــود ورودي ها جهــت تأمين ايمني و امنيت 

فضاهاي زيرســطحي به طور مستقيم به خروجي هاي مترو 
در مجتمع هاي ايستگاهي، پالزاها، ميدان ها و ميدانچه هاي 
داخلــي، زير زمين هاي مراكز تجــاري و پروژه هاي انتفاعي 
تجاري اقامتــي و ... در تراز اجتماعي آن ها متصل شــوند.

y  ،توصيه مي شود ورودي هايي كه در برخي از ساعات خاص 
فعال هستند و از ترافيک و حجم جمعيتي بااليي برخوردارند 
مشخص شوند و براي آن ها برنامه ريزي هاي خاصي صورت 

پذيرد.
y  ،طرح ورودي و خروجي ايستگاه هاي مترو )رنگ، مصالح 

بافت و...( بايد برگرفته از عناصر هويتي محدوده اطراف حرم 
و محورهاي منتهي به آن باشد. 

y شکل 2 : مسیرهای مانند پله، رمپ و پله برقی در فضاهای زيرسطحی

y شکل 3: مسیرهای حرکتی در فضاهای زيرسطحی
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y  زير سطحي ورودي هاي فضاهاي   
با نشيمن گاه ها، سنگفرش هاي تزييني 
و درختان همساز با اقليم مشهد تزئين 

و تركيب شود.
y  توصیه مي شــود ورودي هاي فضاهاي 

زيرسطحي در مکان هايي جانمايي شوند 
کــه در نظام حرکتي ســطح رو اختاللي 
ايجاد نکرده و در عین حال موجب مسدود 
کردن کريدورهاي بصري به ســمت حرم 

مطهر نشود. 
y  پيشــنهاد مي شــود كه مسيرهايی 

تعريف و طراحي شــده، بــه  صورت 
پياده مدار در روي سطح با هدف اتصال 
به ورودي هاي فضاهاي زيرسطحي در 
قالب يک شــبكه يكپارچه پيش بيني 

شود.
y  ،توصيه مي شــود از اسامي قديمي  

دير آشــنا و خاطره انگيز در نام گذاري 
فضاها و ورودي هاي شبكه زيرسطحي 

استفاده شود. 
y  الزم اســت تا ورودي و خروجي هاي 

زيرسطحي از خوانايي و نماياني مناسبي 
در شب و روز برخوردار باشند.

1-4-1فضاهاي1عمومي
y  در شــبکه پیاده راه زيرســطحي بايد

فضاهاي عمومــي عمده و نقاط کانوني با 
يکديگر مرتبط شوند و از ايجاد بخش هاي 

جداگانه و منفک خودداري شود. 
y  تنوعي از فضاهاي عمومي به عنوان 

آتريوم در تقاطع گذرها فراهم شود و در 
آن ها گالري ها و باغ هاي خزان ناپذير به 
عنوان نقاط كانوني و مكان هاي تجمع 

طراحي شود. 
y  طراحــي فضاهــاي عمومي، نقاط 

تجمع و گره ها طــوري صورت گيرد 
كه از نــور روز طبيعي با اســتفاده از 
ويدها، گــودال باغچه ها و نورگيرهاي 
سقفي حداكثر اســتفاده شود. توجه به 
اين مســئله به ويژه در تراز اجتماعي 

ضروري مي باشد.
y  پيشنهاد مي شــود فضاهاي شهري

چندمنظــوره به صــورت تراس بندي 
در محل تقاطع ايســتگاه هاي مترو و 
فضاهاي شهري پروژه هاي پيشاهنگ 

ايجاد شود.

y  توصيه مي شود فضاهاي عمومي واقع 
در فصل مشترک ميان عناصر ساختاري 
زيرسطحي از يک ديد و منظر مناسب 
 برخــوردار باشــد و در طراحي آن ها از
 soft landscape و   hard landscape  
)محوطه سازي نرم و سخت( استفاده شود.

y  از اشــغال فضاهــاي عمومــي با 
راه پله ها و  آسانســورها، تابلوها و ساير 
وســايل تبليغاتي و هم چنين دكه هاي 

تجاري اضافي پرهيز شود.
y  يک ارتباط فيزيكي و بصري ميان 

ســطوح ترازهاي اجتماعي و خدماتي 
در طبقات فراهم شــود و ديد و منظر 
به عناصر شــاخص به ويژه حرم مطهر 

مدنظر قرار گيرد. 
y  مكان هايي براي نشستن به شكل 

نيمكت و صندلي هاي متحرک  سكو، 
و يا چندمنظــوره در فضاهاي عمومي 
و نقاط كانوني زيرســطحي پيش بيني 
شــود. اين مبلمان شــهري مي تواند 
تعريف فضا را برحسب نياز ممكن سازد 
و نوعي انطباق با محيط برحســب نياز 

استفاده كننده ايجاد كند.

y شکل 4: نمونه ای از مسیر حرکتی در ورودی و خروجی فضاهای زيرسطحیy شکل 5 و 6: مسیر ورودی فضای زيرسطحی بث
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y  براي محوطه ســازي از حالت هاي مختلــف آب و ويژگي هاي 
منحصربه فرد نمايشي آن به شــکل فواره ها يا ديواره هاي آبي در 
طراحي فضاهاي عمومي شبکه پیاده راه زيرسطحي استفاده شود.

y  نقاط و مبادي رفت وآمد و تجمع هاي عمومي مانند ايستگاه هاي 
قطار و نقاط توقفگاهی اصلي بايد به صورت مســتقیم به گره ها و 
نقاط کلیدي شــبکه فضاهاي زيرسطحي پیوند خورده و به آن ها 
متصل شــوند و ارتباطي قوي بین ســاختار زير و رو ايجاد کنند.

y  عمومــي فضاهــاي  ايجــاد  طريــق  از  اســت  الزم   
متنــوع در تقاطع هــاي اصلــي پیــاده ضمــن ايجــاد حــس 
خوشــامدگويي فضاهــاي راحــت و مطبوعــي ايجــاد نمــود. 

y  توصیه مي شود که برخي از فضاهاي عمومي و نقاط کانوني و يا 
محورهاي اصلي در شبکه پیاده راه زيرسطحي، مناظر و ديدهاي 
مناســبي به عناصر شاخص موجود در محدوده نظیر حرم مطهر، 
گنبد خشتي، مسجد و حمام شاه، مدرسه عباسقلي  خان و ... باز 

y شکل 7 : نمونه هايی از فضاهای عمومی در فضاهای زيرسطحی در کشورهای مختلف

y شکل 8: نمونه هايی از عملکردهايی که در فضاهای عمومی زيرسطحی وجود دارد
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شــود. اين امر عالوه بر ارتقاء کیفیت هاي 
بصري، ســبب افزايــش خوانايي و حس 
جهت يابي در سطوح زيرسطحي مي شود.

y  توصیــه مي شــود در پیاده راه هــاي 
زيرزمیني مکان هاي تجــاري و خدمات 
عمومي مانند مغازه ها، رستوران ها، مراکز 
درمانــي، گالري هاي هنــري، کتابخانه و 
..... ايجاد شــود. به عالوه جهت آرامش و 
مطلوبیت در میان ايــن فضاها فضاهايي 
با نــور طبیعي و ديدهــا و مناظر زيبا و 

مکان هايی جهت استراحت شکل گیرد. 
y  اســتفاده از فضاهاي عمومي به عنوان

فرصتي بــراي عرضه خدمــات موردنیاز 
اســتفاده کنندگان از فضــا در ترازهــاي 
اجتماعــي و خدماتي توصیه مي شــود.

y  پیش بینــي فضاهاي تجمــع پذير و 
منعطف براي محافظت زائرين و گروه هاي 
مختلف اســتفاده کننده از محــدوده در 
مقابل شرايط جوي نامساعد از قبیل سرما، 
بارندگي و تابش مســتقیم آفتاب توصیه 
مي شــود. اين امر ســبب تعادل بخشي 
به نوسانات فصلي گردشــگران از طريق 
جذب گردشگران بیشتر و يا ارائه خدمات 
بهتر به ساکنین شهر مشهد خواهد شد. 

1-5-1نور1و1روشنایي1
y  توصيه مي شــود سطوح زيرسطحي 

به خصــوص در تراز اجتماعــي به نحوي 
طراحي شوند که شرايط حداکثر استفاده 
از نور طبیعي و پیوندهاي بصري با سطوح 
عرصه عمومي در تراز شهر، در آن ها فراهم 

شود.

y  پیشــنهاد مي شــود محل پیش بیني
ويدها به شبکه زيرســطحي، از فضاهاي 
محصــور بین اتومبیل ها انتخاب نشــود.

y  از تأکید بیــش  از اندازه بــه ويدهاي
پیش بینی شــده در شــبکه زيرسطحي و 
شاخص سازی آن ها )استفاده از درختان 
مرتفع در اطراف آن( به دلیل تحت الشعاع 
قرار گرفتن کريدور هاي ديد به سمت حرم 

مطهر خودداري شود.
y  توصیه مي شــود کیفیت نــور در اين 

فضاها مناسب سازي شــود و از روشنايي 
زياد و زننده اجتناب شود.

y  توصیه مي شود در فضاهاي زيرسطحي 
عالوه بر استفاده از نور طبیعي، بازي با نور 
مصنوعي و استفاده از منبع نورهاي رنگي 

صورت گیرد. 
y  میزان نور و ســطح آن در محل های 

عبور، تقاطع ها و محل هاي توقف افزايش 
يابد.

y  از ايجاد نواحي سايه ـ روشن که مانع 
ديد واضح مي شــوند و يا نقاط تاريک به 

 شدت اجتناب شود.
y  قابل رؤيت نمــودن تمامي زوايا و نقاط 

کور موجود در مسیر عابران پیاده، از طريق 
طراحي مناســب يا تجهیز آن ها، توصیه 

مي شود.
y  تقويت خوانايي فضاي زير ســطحي به 

عنوان يک سیستم پیاده منسجم، از طريق 
نورگیري مناسب طبیعي و مصنوعي، ديد 
به عناصر و نشانه هاي شاخص، کف سازي 
مناسب و اســتفاده از عالئم و نشانه ها و 

رنگ هاي شاخص و جاذب، الزم است.
y  ايجاد ويدهــا و گــودال باغچه ها در 

ترازهاي زيرســطحي و يا فضاهايي جهت 
نورگیــري مي بايد با توجه بــه معیارها و 
انگاره هاي زيست محیطی و اقلیمي )نظیر 
جهات مناســب و زوايــاي تابش و تهويه 

مناسب( صورت گیرد.

y تصوير 9 و 10 : نور و روشنايی در فضاهای زيرسطحی

y شکل 11: میزان نور و سطح و زاويه آن در محل های عبور و تقاطع
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1-6-1نشانه1گذاري1
y  فراهم کردن سیستم نشانه گذاري هماهنگ جهت راه يابي در 

فضاهاي زيرســطحي در کلیه ترازهاي اجتماعي و خدماتي اکیداً 
توصیه مي شود.

y  همه تسهیالت قابل دســترس براي سالخوردگان و معلوالن 
و همه اســتفاده کننده هاي بالقوه، مي بايد به طور واضح و روشــن 

مشخص شود. 
y  ايجاد سیستم ايمني در زير سطح و مسیرهاي فرار در شرايط 

اضطراري الزم و ضروری مي باشــد و مي بايد در طرح ساختاري 
زيرسطحي پیش بیني شود.

y  الزم اســت تا تابلوها و عالئم اطالعاتي خوانا و چشم گیري در 
هر يک از ورودي هاي شبکه پیاده راه زيرسطحي نصب شود و در 
آن اطالعات دقیق و کاملي از کلیه فضاها و فعالیت هاي موجود در 

آن محدوده و ترازهاي مختلف آن را ارائه دهد.
y  الزم اســت تا نشانه هايي مناســب و خوانا جهت دسترسي به 

مراکز امنیتي و اورژانس ها طراحي و در محل های مناســب نصب 
شوند.
y  مســیرها و محدوده هــاي زير ســطحي، در صــورت امکان 

در روي ســطح با کفســازي هاي متمايز شاخص ســازي شود.
y  توصیه مي شــود که کلیه نشــانه ها و عالئم در مکان هاي در 

معرض ديد قرار گیرند
y  مبادي ورودي به شــبکه زيرسطحي جهت خوانايي، در روي 

سطح نشانه گذاري شود. 

y  ،در هر يک از ورودي هاي شبکه زيرسطحي  بايد به طور روشن 
ساعات فعالیت هاي تجاري و ســاير عملکردهاي واقع در سطوح 

زيرسطحي نشان داده شود.
y  گســترش فعالیت در ترازهاي زيرســطحي احتمال ترس از 

ناامني را افزايش مي دهد، لذا توصیه مي شود که در اين فضاها از 
ايجاد نقاط کور و غیر قابل دفاع، گوشــه ها و کنج هايي با فرم هاي 
نامناســب، نقاط غیر قابل ديد و خرد کردن فضاها جدا خودداري 
شود و در طراحي آن از بدنه هاي شفاف و نورپردازي هاي مناسب 
و کافي استفاده شود. در اين صورت رويکرد مردم در گذران اوقات 
فراغت در شب هنگام در فضاهاي زيرسطحي از قابلیت پاسخ گويي 

مناسبي برخوردار خواهد شد.
y  توصیه مي شــود در طراحي فضاهاي زيرســطحي از نمادها و 

نشانه هاي ديني سازگار با فضاي زيارت و عبادت استفاده شود به 
گونه اي که ناظر و بهره بردار احساس تباين بین فضاي رو سطحی 

و زيرسطحي را در محدوده مورد عمل نداشته باشند.

1-7-1ساختار
y  ارتباط هر يک از خرد فضاهاي طرح ســاختاري زيرسطحي با 

يکديگر و هم چنیــن ارتباط هر عنصر به عنوان يک کل با عنصر 
ديگر در جهت يکپارچگي حیات زيرسطحي اکیداً توصیه مي شود.

y  يک شبکه پیاده يکپارچه در سطوح زيرزمیني از طريق ارتباط 
فیزيکي و بصري بین پروژه هاي انتفاعي، عرصه هاي پیشــاهنگ، 
شبکه عبور و مرور، فضاهاي باز عمومي و به طور کلي عناصر اصلي 

طرح ساختاري ايجاد شود. 

y شکل 12 : نشانه گذاری ها برای دريافت مسیر مناسب در فضاهای زيرسطحی
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y  شبکه پیاده راه های زيرسطحي بايد به يکديگر مرتبط و متصل 
باشــد و ادامه پیاده روها در تراز سطح زمین به شمار رود ولي در 
جاهايی که الزم است مي توان از مسیرهاي ديگري نیز بهره جست.

y  شــبکه پیاده زيرســطحي پیاده بايد بدون هیچ گونه انقطاع 
طراحي شود تا حرکت پیاده به عنوان يک نظام منسجم حرکتي 

شکل گیرد و تداوم يابد.
y  شــبکه پیاده راه های زيرســطحي بايد عناصر کلیدي، مهم و 

نقاط کانوني و مرکزي )عرصه هاي پیشاهنگ، پروژه هاي انتفاعي و 
عرصه هاي عمومي ( را به يکديگر مرتبط سازد. 

y  به منظور ايجاد و ارتقاء خوانايي در شــبکه زيرســطحي  بايد 
 سعي شــود تا حتي االمکان ساختار طرح روي سطح و زير بر هم 

منطبق باشند.
y  ،توصیه مي شــود جهت انســجام ســازمان فضايي محدوده 

محورهايي که بر اثر مسیرهاي سواره به ناچار در روي سطح دچار 
انقطاع شــده اند در شبکه زيرسطحي امتداديافته، تقويت شوند و 

به صورت يک کل يکپارچه عمل نمايند.

y  شبکه زيرســطحي و ترازهاي مختلف آن مي بايد به  گونه اي 
طراحي شوند که نشــان گر يک اتصال هماهنگ و منسجم میان 
يک مجموعه ی شهری در تعادل فضايی با مجموعه ی حرم مطهر 

)ع( باشند.
y  الزم اســت تا پیوند و ارتباط مجموعه هاي بزرگ مســتقر در 

ترازهاي زيرســطحي با کانون هاي جمعیــت و فعالیت از قبیل 
ايستگاه هاي مترو، معابر اصلي و پر تردد، پايانه هاي مبدل )سواره 

به پیاده(، ره باغ ها و مجموعه حرم مطهر صورت پذيرد.
y  انطباق مســیرها و کانون هاي فعالیتي فضاهاي زيرسطحي بر 

مســیرها و کانون هاي فعالیتي از بین رفته در روي سطح جهت 
احیاء اين کانون ها و مسیرهاي تاريخي پیشنهاد مي شود.

y  پیشــنهاد مي شــود جهت ايجاد روحیه تاريخي و مذهبي در 
ساختار زيرســطحي محدوده، برخي از عناصر تاريخي که سبب 
حفظ خاطرات جمعي شــهروندان مي شــود در مقیاس کوچک 
ساخته و از آن ها در فضاها و نقاط کانوني اين شبکه استفاده شود. 

y شکل 13: نمونه هايی از انسجام فضايی در محورهای فضاهای زيرسطحی
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y  توصیــه مي شــود جهت ايجاد انســجام بیشــتر در شــبکه 
زيرسطحي، در صورت امکان میان توده هاي مجاور ارتباط برقرار 
شــود. اين ارتباط مي تواند تنها میان پروژه هاي پیشــاهنگ و يا 
پروژه هاي انتفاعي نبوده و در صورت تمايل بین لکه هاي مسکوني 

مجاور يکديگر نیز تعمیم يابد.  
y  به منظور  تأکید بر محوريت حرم و تقويت ويژگي هاي ادراکي 

آن در محدوده بايد محورهاي منتهي به حرم در زيرسطح اعم از 
ره باغ ها و خیابان های اصلي تقويت شوند.

y  امکان اتصال و هماهنگی بین زيرزمین های پروژه های تعريف 
شده معماری در پیرامون حرم مطهر در توسعه ارتباطات فضايی و 
عرصه های عمومی و نیمه عمومی در ترازهای اجتماعي و خدماتي 

شبکه ساختاري زيرسطحي توصیه مي شود. 

1-8-1كاربري1ها
y  توصیه مي شــود که جهت تأمین نیازهاي اولیه و کوتاه مدت 

زائرين و با توجه به اقشار و گروه هاي مختلف زائرين، فضاهايي در 
ترازهاي مختلف شبکه زيرسطحي پیش بیني شود. 

y  پیشنهاد مي شود در توســعه حیات و ترازهاي زيرسطحي از 
سطوح و جداره هاي ايجادشده جهت افزايش و گسترش سطوح و 
فضاهاي سبز استفاده شود. در اين صورت استفاده از گیاهاني که 

به نور کمي احتیاج دارند توصیه مي شود. 
y  توصیه مي شــود فعالیت هــاي تجاري طبقات واقــع در تراز 

اجتماعي پروژه هاي پیشــاهنگ به صنوف خاص هويتي و جاذب 
زائرين حرم مطهر اختصاص داده شــود. در اين راســتا توجه به 
موقعیــت قرارگیري هر يــک از اين پروژه هــا در محدوده های 
شعاعي و حلقوي تعیین شده در طرح ساختاري که هريک داراي 
کاربری های تعیین شده مي باشند، از اهمیت بااليي برخوردار است. 

y  كاربري هاي اداري ـ انتظامي ورزشي، فرهنگي و درماني 
تنها در مقياس پاســخگويي اوليه به ســكنه و ارائه خدمات 
موردنياز زائرين پيش بيني شوند و از ايجاد ظرفيت هاي اضافي 

كه جمعيت مازاد به محدوده تحميل نمايند پرهيز شود. 

y  کاربري هاي فرهنگي به صورت مرتبط با مناســک ديني و در 
جهت غني تر شدن آداب زيارتي و پر نمودن اوقات فراغت زائرين 
ســاکن در محدوده و هم چنین رعايت الگوي حلقوي پیش بیني 
شــود و شــامل فعالیت هاي  متنوعي چون کتابخانــه ، نگارخانه ، 
کتاب فروشــي ، گالري ها، موزه ها، کافي شــاپ ها، رســتوران ها، 
ســینماها، تئاترها، فضاهاي بازي کودکان، سالن هاي اجتماعات، 
فضاهاي مکث، توقف و گفتگــو، مرکز فروش کاالهاي فرهنگي، 
مرکز نگهــداري موقت از کودکان )مهدکودك ســاعتي(، مراکز 

آموزش های هنري و فني و حرفه اي و ... باشد. 
y  ترازهاي نزديک به سطح زمین )تراز اجتماعي( ، به فعالیت هاي 

تجاري و خرده فروشــي، فرهنگي، خدمات عمومي و اجتماعي و 
کاربري هــاي مرتبط با تراز همکف اختصــاص يابد و در ترازهاي 
پائین تر )تراز خدماتي( فعالیت هايي نظیر توقفگاه، انبارهاي تجاري 
،مجتمع هاي خدماتي ، تأسیسات و خدمات شهري پیش بیني شود.

y  در توزيــع و پیش بینــي کاربري ها در ترازهاي زيرســطحي 
توجیه پذيري اقتصادي و مالحظات مربوط به آن در نظر گرفته شود. 

y  کاربري هاي عام المنفعه و فاقد سوددهي اقتصادی بايد متناسب 
با میزان و چگونگي خدمات رسانی در سطوح مختلف توزيع شوند. 

y  فضاهــاي کارگاهيـ  صنعتــی و پارکینگ ها بايد در ترازهاي 
پايین تر جهت جلوگیري از مزاحمت هاي احتمالي اين کاربري ها 
و ايجاد دسترســي مناسب با پارکینگ ها و شبکه هاي حمل ونقل 

پیش بیني شوند.
y  ،وسعت و اندازه پارکینگ ها به طريقي پیش بیني شود که خود 

عامل جذب سفر و همراه آوردن وسیله نقلیه شخصي توسط زوار نشود. 
y  ، پیش بینــي پارکینگ هاي ويــژه براي حمل ونقــل عمومي 

 بارگیري و تخلیه بار ، مراکز خريــد، صاحبان حرفه در محدوده، 
معلولین و ســالمندان، استفاده کنندگان از حمل ونقل پاك نظیر 
دوچرخه، مهمانان ويژه حرم مطهر مانند میهمانان خارجي ، سفرا 

و... بايد مورد توجه قرار گیرد.

y شکل 14 : تنوع کاربری ها در فضاهای زيرسطحی
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y  توصیه مي شود بخشــي از پروژه هاي 
غیرانتفاعي )از قبیل پروژه هاي تأسیسات 
شــهري( که بنا بــه ضرورت هاي خاص، 
اجرا و اســتقرار آن ها در روي زمین فاقد 
کارآيي الزم بوده و همسو با اهداف کالن 
طرح نمي باشد در ترازهاي خدماتي شبکه 

زيرسطحي استقرار يابند.
y  سطوح مختلف در ترازهاي اجتماعي 

و خدماتي، مطابق با نوع فعالیت و سلسله 
مراتب هر سطح )سطح اول زيارتي، سطح 
دوم ســیاحتي زيارتــي(، ارزش گذاري و 

جهت يابي شوند. 
y  توصیه مي شــود تــا فضاهايي در زير 

زمین جهت توسعه آتي شبکه تأسیسات 
و زيرســاخت ها در تــراز خدماتي طرح 

پیش بیني شود.
y  توزيــع کاربري ها در محــدوده، بايد 

بــا توجه بــه الگوهاي خطي و شــعاعي 
پیشنهادي در طرح ساختاري صورت پذيرد. 

y  در توزيــع کاربري ها در محدوده بايد 
به نوع و اقشــار مختلف زائرين و نیازهاي 
آن ها در هر قســمت توجه شود. به عنوان 
نمونه عابران و زائرين مستقر در محدوده 
طبرســي با عابران و زائرين ســاکن در 
محــدوده خیابــان امام رضــا )ع( کاماًل 
متفاوت اســت و به تبع آن نیازهاي آن ها 

نیز متفاوت مي باشد.

1-9-1كليات11فضا
y  توجه به تناســبات و ابعاد فضاهاي 

ادراكي  توان  با  متناســب  زيرسطحي 
انسان از اهميت بااليي برخوردار است و 
بايد در طراحي فضاهاي زيرسطحي به 
شدت مورد توجه قرار گيرد تا فضاهايي 

مطبوع و انسان مدار ايجاد شود. 
y  عمومي هنرهــاي  از   بهره گيــري 

)Public Art( منبعــث از ســنت هاي 
محلي مذهبي، جهت سر زندگي بيشتر 

حيات زيرسطحي توصيه مي شود. 
y  در طراحي فضاهاي زيرســطحي به

ايجاد ايمنــي و امنيت براي گروه هاي 
آســيب پذير ماننــد زنان، كــودكان، 
سالخوردگان، معلولين و... توجه فراواني 
شــود و طراحــي براي اين اقشــار و 

نيازهاي آن ها در اولويت قرار گيرد. 
y  كليــه فضاهــاي زيرســطحي در 

ترازهاي مختلــف آن به ويژه ترازهاي 
خدماتي بايد به گونه اي طراحي شــوند 

كه امن و قابل دفاع باشند.
y  مالكيــت و كنترل پيــاده راه های 

ســاختمان هاي  زير  در  زيرســطحي 
خصوصــي به عهــده مالــک همان 
ســاختمان و مالكيــت و كنترل پياده 
راه های زير سطحي كه از زير فضاهاي 
عمومي ماننــد خيابان ها، ميدان ها و... 
مي گذرند به عهده شهرداري مي باشد 
امــا مديريت تمامي ايــن فضاها  بايد 

يكپارچه باشد.

y  فضاهاي شبكه پياده راه زيرسطحي 
بايد بــه عنوان يک فضاي ويژه خطي 
با مغازه ها و مبلمان متناســب با روحيه 
محدوده طراحي شود و استفاده از نور و 
هواي طبيعي تا حد ممكن افزايش يابد. 

y  توصيه مي شود در مقابل كاربري هاي 
مجتمع هاي  ماننــد  جمعيــت  جاذب 
تجاري اقامتــي تفكيک فضايي الزم 
صورت بگيرد تا از تداخل حركت پياده 
عبــوري و حضوري جلوگيري شــود.

y  حيــات ســرزندگي  جهــت  در   
زيرسطحي در فضاهاي همجوار با حرم 
مطهر ارتباط فيزيكــي عابران پياده با 
ايــن فضاها از طريق تراس بندي و بام 
باغ ها و فضاهــاي ارتباط عمودي كه 
القاء حس ورود به يــک داالن يا زير 

زمين را به فرد ندهد، توصيه مي شود.
y  الزم است تا به ابنيه تاريخي موجود 

در محدوده توجه شود و سپس با توجه 
به محدوديت حريم و استحكام آن ها، 
امكان ارتباط بين شــبكه ســاختاري 
زيرســطحي و آن ها بررسي شود تا در 
صورت امكان جهت ايجاد جاذبه هاي 
گردشــگري و فرهنگــي در فضاهاي 
زيرســطحي از آن هــا بهره جســت.

y  طراحي فضاهاي شبكه زيرسطحي 
بايــد جهت حفــظ و احيــاء هويت و 
ارزش هاي تاريخي محدوده، از معماري 
ويــژه و هويت بخش نظيــر عناصر و 

y شکل 15: توزيع کاربری ها به صورت الگوهای خطی و شعاعی
y )شکل 16: حوزه بندی کاربری ها در محدوده حرم مطهر امام رضا)ع
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الگوهاي ســنتي و بومي معماري و شهرسازي برگرفته شده 
باشد و داراي ارزش های كالبدي ـ خاطره اي شهر باشد. 

y  ،بايد در طراحي فضاهاي زيرســطحي کلیــه نیازها، توقعات 
ناتواني ها و کم توانائی های گروه هاي مختلف اجتماعي مانند زنان، 
زنان همراه با کودك، ســالمندان معلول و ... در نظر گرفته شود.

y  توصیه مي شود که يک مديريت واحد توانمند، مستقل و دارای 
منابع مشخص برای پیشبرد طرح زيرسطحی شکل گیرد.

y  ضروري اســت که در طراحي شــبکه زيرســطحي در کلیه 
ترازهاي آن اعم از اجتماعي و خدماتي ، اســتانداردهاي بهداشت 
محیط )محیط بسته(، استانداردهاي آلودگي بصري، صوت و امواج 

رعايت شود تا فضاهاي مطبوعي شکل گیرد.
y  توصیه مي شــود جهت ايجاد فضاهايي متناســب با توقعات 

اجتماعي ، فرهنگي و ... ساکنین محدوده و زوار،  عناصر ، تجهیزات 
و مبلمــان در ترازهاي مختلف فضاهاي زيرســطحي به گونه اي 
طراحي شــود تا با روحیه و نوع فرهنگ ساکنین و آداب و رسوم 

آن ها هماهنگي داشته باشد.
y  ،توصیه مي شــود با توجه افزايش روزافــزون زوار در محدوده 

فضاهايــي منعطــف در ترازهــاي اجتماعي و خدماتي شــبکه 
زيرسطحي محدوده جهت تأمین نیازهاي آتي پیش بیني شود.

y  با توجه به تراکم بســیار باالي جمعیتي در روزها و يا ساعات 
خاص و عدم جواب گويي فضاهاي روي سطح، پیشنهاد مي شود تا 
فضاهايي انعطاف پذير در ترازهاي زيرسطحي جهت پاسخ گوي به 

اين نیازها در نظر گرفته شود.
y  توصیه مي شود به منظور افزايش ايمني در فضاهاي زيرسطحي 

از خرد کردن فضا و اســتفاده از طرح هــاي پیچیده در طراحي 
خودداري شود.

y  در قســمت هايي از ره باغ ها که داراي فضاي ســبز در سطح 
مي باشــند و در نتیجه نیاز به زيرســازي مناسب دارند، توجه به 
ارتفاع زيرســازي جهت داشــتن ارتفاع مطلوب در تراز اجتماعي 

زيرين توصیه مي شود.

 نظام عملكردي و فعالیتي.21

2-1-1مقدمات1و1مباني1نظام1عملکردي1و1فعاليتي
در ايــن بخــش نظام عملکــردي- فعالیتــي به صورت 
مشــروح تر با بهره گیــری از ريز فعالیت ها که متناســب با 
فضاهاي زيرسطحي است ارائه می شود و سطوح موردنیاز هر 

کدام از فعالیت ها تعیین می شود. 
زيرســطحي  فضاهاي  فعاليتي؛  عملکــردي-  نظام 
تحت تأثیر عوامل فرهنگي، اجتماعي و کالبدي در ســطح 
شهر شــکل مي گیرد و از آنجا که فعالیت ها در بستر مکان 
انجام می پذيرند، هر فعالیت فضاي مناســب خاص خود را 
می طلبد. اساساً وقوع فعالیت های انتخابي منوط به شرايط 
مناســب محیط و فضاي کالبدي است، در غیر اين صورت 
ممکن اســت از آن ها صرف نظر شــود. فضا و کیفیت آن به 
همــراه حضور جمعیت دو عامل مهم بر شــکل گیری نظام 
عملکــردي- فعالیتي يک مکان می باشــد. فضا از دو جنبه 
در شــکل گیری مطلوب يک فعالیت تأثیرگذار می باشــد. 
ابتدا از نظر نحوه توزيع فعالیت در فضا و ارتباط آن با ســاير 
فعالیت ها و دوم از نظر تأمین میزان و حداقل فضاي موردنیاز 
هــر فعالیت. با تأمین اين دو شــرط فضا می تواند به عنوان 
يک عامل جذب جمعیت براي فراهم آوردن زمینه مناسب 

y شکل 17: بهره گیری از فضاهای عمومی و ايجاد سرزندگی در فضاهای زيرسطحی

y شکل 18: ايجاد کاربری های متنوع و کاربردی در حیات زيرسطحی
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جهت ارتقا فعالیت ها و همچنین شروع 
فعالیت های جديد، عمل نمايد. با اين 
مقدمه به بررسي الگوهاي پیشنهادي 
توزيع فعالیت ها در طرح ســاختاري 

زيرسطحي می پردازيم.
فعالیت ها  توزيع  پیشنهادي  الگوي 
در نظام عملکردي- فعالیتي فضاهاي 
زيرسطحي طرح ساختاري، بر اساس 
معیارهاي فاصله از حرم مطهر، فاصله 
از محورهاي اصلــي و فاصله عمودي 
نسبت به تراز شهر شکل گرفته است. 
الــف- معيار فاصلــه از حرم 
مطهر بــه عنوان نقطــه كانوني 
محــدوده: بر اين اســاس با نزديک 
شــدن به حرم مطهر، به سبب تراکم 
 Movement( فعالیت و اقتصاد حرکت
Economy(، فعالیت هــا خردتــر، ريز 
مقیاس تــر و ســیال تر، خواهند بود. 
ب- معيــار فاصله از محورهاي 
اصلي: بر اين اســاس، نظام فعالیتي 
کاربری ها، با فاصله از محورهاي اصلي 
از فعالیت های ســیال و قابل حرکت 
به فعالیت های ثابت و داراي شــاخص 
عمومــي و از فعالیت هــای خردتر به 
فعالیت هــای کالن تر میــل می کند. 
برای تدوين برنامه شــهری و کالبدی 
در عرصه زيرسطحی، به لحاظ شکلی 
و محتوايی موضوعات زير مورد توجه و 

تأکید قرار گرفت:
1. بــا توجه بــه تغییــر افق طرح 
فرادســت و توسعه آن تا سال 1420، 
و درنتیجه تحول در نیازهای زائران و 
ساير حاضران در فضا در آن زمان، نیاز 
به بازنگری در برنامه طرح فرادســت 
)البته با مالحظــه حداقل تغییرات و 
نیز با مالحظــه اينکه حتی االمکان به 
حضور در مراجع فرادســتی تصويب و 
تأيید نیازی نیفتد(، ضروری تشخیص 
داده شــد. بــه همین منظــور ضمن 
مراجعــه تحلیلی به تاريــخ تحوالت 
شــکلی و محتوايی بافت شــهری و 
کاربری های رايــج و مورد مراجعه در 
آن در گذار روزگار، کوشــش شد که 
نمايــی از نیازهای کنونی و آتی و نیز 
ظرفیت های قابل دستیابی ترسیم شود. 
از آنجا که ســفر به مشهد، حضور در 
جوار بــارگاه ملکوتی حضرت رضا )ع( 

به شکل سکونت يا اقامت يا اشتغال و 
حتی عبور از آن محدوده دارای معنای 
معرفتی و قدسی ويژه ای می باشد که 
با هیچ کانون شهری ديگری در ايران و 
چه بسا جهان )به سبب نوع و اندازه و 
شیوه حضور( قابل مقايسه نباشد، الزم 
است به نیازهای خاص ايجاد شده در 
اثر اين تفاوت و تمايز )و از جمله و به 
عنوان مثال حضور بیش از 4 میلیون 
نفری زائران در جوار آن بارگاه قدسی 
در روزهای خاصی همچــون نوروز و 
عاشــورا و شــب های قدر( توجه و بر 
آن ها تأکید شود. تفکیک جمعیت های 
حاضــر در فضا به لحاظ اندازه و هدف 
و مدت حضور و فعالیت های موردنظر، 
با همین مالحظه صورت گرفته است.

2. در هر اقدام مقیاس شــهری در 
محدوده پیرامــون حرم مطهر رضوی 
می بايد توجه شــود که نوع، شــکل و 
محتوای آن اقدام در تأثیر ســه عامل 

زير تعیین خواهد شد:
y  عامل فاصله؛ بسته به آنكه موضوع 

يا عنصــر موردمطالعه در چه فاصله يا 
از حرم مطهــر )ورودی های  فواصلی 
اصلی آن( قرار گرفته باشــد، شــيوه 
تعيين تكليف در آن متمايز خواهد بود. 
گونه بندی كالبدی فضاهای عملكردی 
شــهری يا معماری، متناسب با هدف 
و مقصد اســتفاده كنندگان و حاضران 
در بافت شــهری تعيين خواهد شد. به 
عنوان مثال با نزديک شــدن به حرم 
مطهر فضاها ريزدانه تر، با مدت استفاده 
كوتاه تــر و بــه لحاظ شــكلی بازتر و 

روشن تر خواهد شد.
y  عامل جهت؛ بسته به آنكه موضوع 

يا عنصر مــورد مطالعه در كدام جهت 
نسبت به حرم مطهر رضوی قرار گرفته 

باشــد، و از كدام جهت بــه آن روی 
كرده باشــد، هم به سبب موضوعات 
مذهبی و جهت های تشــرف ) قبله و 
مرقد مطهر امام( و هم به لحاظ عقبه 
شهری پشتيبان كه جمعيت را گسيل 
ابتدايی مســيرهای  عناصر  و  می كند 
منتهی به حرم مطهر، در تعيين تكليف 
موضوعات به ويــژه از منظر محتوايی 
مؤثر خواهد بود. به عنوان مثال تشرف 
به حرم مطهر از پاييــن خيابان برای 
تشــييع كنندگان متوفيان و تشرف به 
حرم مطهر از باال خيابان يا خيابان امام 
رضا تفاوت عمده دارد. چنانكه مشاهده 
می شود نوع كاربری های مورد تقاضا با 
يكديگر متفاوت اســت. كوشش در از 
ميان بردن اين تفاوت ها تنها به عنوان 
عدم توجه به تفاوت هاي ماهوي معمول 
در حوزه هاي شهري و ماهيت معنايي 
جهت در حرم مطهر تعبير می شــود.

y  عامل تراز؛ بسته به آنكه موضوع يا 
عنصر مورد مطالعه در كدام تراز نسبت 
به تراز سطح شهر قرار گرفته باشد، و از 
كدام تراز امكان دسترسی به آن فراهم 
باشد، هم به سبب موضوعات كالبدی 
و ديداری و هم بــه لحاظ موضوعات 
دسترســی و كاركردی، نــوع و حتی 
جنس كاربری ها وضع ديگری خواهد 
يافت. پيداست كه در ترازهای نزديک تر 
به سطح شهر عملكردهای عمومی و 
زائران  اكثريت  مراجعه  مورد  اجتماعی 
قرار می گيــرد و در ترازهــای دورتر 
عملكردهای خدماتی و تأسيساتی كه 
مراجعين خاص خواهد داشت. توقفگاه 
عمومی نيز جزو اين گونه خدمات منظور 
شده و به همين سبب كل زيرسطحی 
در قالب دو تــراز اجتماعی و خدماتی 

سامان يافته است.

y شکل 19 : نظام توزيع فعالیت ها نسبت به محور
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پ- معيار فاصله نسبت به تراز شهر)معيار عمق(: بر 
اساس اين معیار، فعالیت های قابل استقرار در ترازهاي 
نزديک به تراز شهر، فعالیت هايی ريزمقیاس تر و سیال تر 
می باشند و هر چه فاصله عمودي از تراز شهر به فضاي 
زيرســطحي بیشتر شــود فعالیت های کالن تر استقرار 

خواهند يافت. 
حال با توجه به مباني مطرح شــده در باال، کل محدوده 
موردمطالعــه، می تواند بــه چند حوزه با قابلیت اســتقرار 
فعالیت های مختلف تقسیم شود که هرکدام از اين حوزه ها با 
توجه به ويژگی های مکاني خود، نظام فعالیتي ـ عملکردي 
خاصي را می طلبد. در زير ويژگي فعالیت های پیشنهادي در 

هر يک از اين حوزه ها تشريح شده است. 

1تدوین1ضوابط1كلي1شبکه1ساختاري1زیرسطحي.31
ضوابط مصوب طرح نوســازي و بهســازي بافت شهري 
پیرامون حرم مطهر رضوي به لحاظ ظرفیت های کالبدي و 
انواع عملکردها، در فضاهای زيرسطحی نیز الزم االجراست. 
بنابراين رعايت ضوابط زيرسطحی که بر اساس پشتوانه های 
حقوقی مذکور در بخش های ديگر گزارش طرح ساختاری- 
عملیاتی تدوين شــده است، تنها برای تراز شهر عرصه های 
عمومی و ترازهای زيرسطحی عرصه های عمومی و اختصاصی 

در محدوده های تعیین شده، الزامی خواهد بود.
فضاهای زيرسطحی به لحاظ کالبدی و فضايی و ظرفیت 
عملکــردی و نیز نحوه اســتفاده از عرصه هــای عمومی و 

y شکل 20 : قرارگیری عملکردها بر اساس معیار فاصله نسبت به تراز شهر

عنوان گونه ها
ره باغ های اصلی )ره باغ های واقع در امتداد خیابان های شعاعی جديد در قطاع های دو و سه و چهار( و نیز فضاهای شهری ضلع قبله.گونه اول

فضای شهر مفصل و ره باغ های امید، نوغان و ره باغ فرعی قطاع چهارگونه دوم

ره باغ های فرعی قطاع سهگونه سوم

راسته بازارگونه چهارم

مجتمع های ايستگاهی قطار شهریگونه پنجم

شیوه تحقق کالبديمقیاس فعالیتاولویت عملکرد
سیال و قابل حرکتخردزيارتيحوزه 1

ثابت و داراي شاخص عمومي و اجتماعيخرداقامتيحوزه 2

ثابت و داراي شاخص عمومي و اجتماعيمتوسط اقامتيحوزه 3

ثابت و داراي شاخص عمومي و اجتماعيکالناقامتيحوزه 4

پشتیباني و خدماتخردتأمین نیازهاي ساکنانحوزه 5

پشتیباني و خدماتمتوسطتأمین نیازهاي ساکنانحوزه 6

پشتیباني و خدماتبا مقیاس کالنتأمین نیازهاي ساکنانحوزه 7

y جدول 1: ويژگی های کاربری های قابل استقرار در حوزه هاي مختلف

y جدول 2: گونه بندی فضاهای زيرسطحی در شهر مشهد
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خصوصی در آن ها در چند گونه مطالعه و بررسی شده است:
همچنین برای تعیین تکلیف موضعی ســاختار کالبدی و 
عملکردی، به پهنه بندی عرصه زيرسطحی پرداخته شده است:
1بر1اساس1گونه1بندی1های1فوق: 3-1-1ضوابط1ساختاریـ1

در ايــن الگو ترازهای دوگانه اجتماعی و خدماتی در نظر 
گرفته شده است.

y شکل 21: الگوی عمومی استقرار عملکردها در عرصه زير سطحی 

3-1-1-1گونه1اول:1ره1باغ1های1اصلي1و1فضاي1شــهري1
ضلع1قبله

پهنه بندی

عیدگاهپهنه اول

پايین خیابانپهنه دوم

زائر و مجاورپهنه سوم

گنبد خشتیپهنه چهارم

نوغانپهنه پنجم

رضوان يا بیهقیپهنه ششم

باال خیابانپهنه هفتم

مخابراتپهنه هشتم

3-1-2-1گونه1دوم:1فضاي1شهري1مفصل1و1ره1باغ1های1
فرعي

3-1-3-گونه1سوم:1ره1باغ1های1فرعي1قطاع1سوم

y 1جدول 3: پهنه بندی عرصه زيرسطحی در شهر مشهدy شکل 21 : نظام پهنه بندی اطراف حرم امام رضا)ع(؛ مشهد

1- )فضای شهری ضلع قبله به دلیل سوابق حقوقی و ارتباط مستقیم با آستان قدس رضوی در اين پهنه بندی منظور نشده است.(
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3-1-4-گونه1چهارم:1بخش1هایي1از1راسته1بازار
به عنوان عنصر خطــي پیونددهنده میان عناصر اصلي و 
فرع زيرسطحي، در تراز زيرسطحي قرار خواهد گرفت و اين 

امر به يکي از دو صورت روي خواهد داد:
اول: به صورت مســتقل و خارج از محــدوده پروژه هاي 
پیشــاهنگ که در اين حالت در صورت امکان و ضرورت در 

تراز زيرسطحي )يک تراز( قرار خواهد گرفت.
دوم: منطبق بر پروژه هاي پیشاهنگ )خصوصاً مفصل( که 
در اين حالت بازار از طريق به کارگیري صور و اشکال آشنا و 
اصیل بازار ايراني در تراز يکم زيرسطحي، بازآفريني مي شود.

3-1-5-1گونه1پنجم:1مجتمع1های1ایستگاهی1قطار1شهری
در میــدان ابتدايــي ره باغ های گونــه اول، احداث تراز 
اجتماعي به صورت يکپارچه توصیه می شــود. بنابراين در 
ســطح زيرين اول تراز اجتماعي در ايــن میدان ها، بیش از 
70% به بازشو )ويد( اختصاص خواهد يافت. احداث ويترين 
تجاری يا ورودی مجتمع تجاری واقع در مجاورت چهارسوی 

اين میدان ها، مانعی ندارد و توصیه می شود.

الزم است که انتهاي ره باغ ها در تمامی گونه های سه گانه، 
به تراز اول زيرين مفصل متصل شود. توجه شود که تراز اول 
زيرين مفصل، منطبــق بر تراز زيرگذر کنونی حرم مطهر و 

حدوداً 7/5- متر خواهد بود.

جمع بندی:.41
بنابر آنچه ذکر شد در اين طرح نظام حرکت و دسترسي 

در شهر زيرين با مالحظات زير شکل مي گیرد:
1- نظام حرکت سواره همچنان در تراز شهر خواهد بود و 
ترازهاي زيرسطحي آن ها به حرکت پیاده و دسترسي سواره 
براي مواقع اضطراري يا خدمات رساني يا توقفگاه اختصاص 

خواهد يافت.
2- حرکت پیاده در شهر زيرين در دو بخش اصلي شبکه 
و منطبق بر ويژگي هاي بافت تاريخي شهر مشهد به ترتیب 

زير، پیش بینی شده است:
y  در معابر شــعاعي، مختص خدمات زائــران،  با حرکت خوانا و 

روشن  )از طريق عالئم، بازشوهاي ديداري و خصوصیات محیطي( 
به جانب حرم مطهر

y  در معابــر حلقوي، با ويژگي هاي شــهري، متمايل به خدمات 
رفاهي و اجتماعي و فرهنگي، داراي تنوع، پیچیدگي و خصوصیات 

انگیزاننده حضور و حرکت در فضا
3- جداسازي کامل سواره و پیاده و البته با رعايت سطح 

خدمات ضروري است.
4- دسترســي ســواره از طريــق ترازهــاي خدماتي يا 
شیب راه هاي ورودي آن ها به عرصه هاي انتفاعي )در صورت 

رعايت ظرفیت موردنیاز( بالمانع است. 
5- دسترســي پیاده بــه عرصه هاي تجــاري پروژه هاي 
پیراموني توصیه مي شود. ضرورت سرزنده سازی محیط اين 

توصیه را مؤّکد مي سازد.
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با توجه به نظام عملکردي- فعالیتي و مالحظات صورت 
گرفته، در طرح بر موارد زیر اتفاق نظر شده است:

y  طبق نقشــه طرح ساختاری، راسته بازار در تراز 1- )با ارتفاع 
حدود 5/40( در محدوده احداث خواهد شد. اين راسته بازار )گونه 
چهارم فضاهای زيرســطحی( به عنوان عنصر خطی پیونددهنده، 
پهنه هــای گوناگون محدوده طرح گســترش حیات شــهری در 
ترازهای زيرســطحی را ) تنها در تراز زيريــن اول اجتماعی( به 
يکديگر پیوند خواهد داد. در محدوده هايی که اين راســته بازار بر 
فضای شهری زيرين مفصل يا ساير پروژه های پیشاهنگ منطبق 
شده، منطبق بر الگوی مقطع آن ها طراحی خواهد شد، لیکن در 
نظر گرفتن تداوم شکلی و عملکردی راسته بازار در هريک از آن 
پروژه ها ضروری اســت. به عنوان مثال در محدوده انطباق راسته 
بازار بر فضای شــهری زيرين مفصل، الزم است در طراحی پروژه 
پیشــاهنگ مفصل به وجود راسته بازار و بهره گیری از نشانه ها و 

صور مرتبط با آن طبق طراحی های انجام شده، توجه شود.
y  شــبکه فرعي زيرســطحي، با فــرض کانون هــای فضايي ـ 

عملکردي پروژه های انتفاعی واقع در محدوده طرح ســاختاری - 
عملیاتی گسترش حیات شــهری در ترازهای زيرسطحی، که در 
فضاي باز يا بســته آن پروژه ها واقع شــده است، در يک تراز ) با 
ارتفــاع حدود 5/40 متر پايین تر از تراز همکف(، آن پروژه ها را به 
يکديگر متصل می سازد. مسیر دقیق اين شبکه فرعی زيرسطحی، 
بر حسب مقتضیات طراحی معماری پروژه ها و در هر پهنه ترجیحاً 

بصورت يکپارچه تعیین می شود. 
y  ،در تراز اجتماعي زيرســطحي، عملکردهاي عمومي،  خدماتي 

تجاري و مشــابه اين ها بر اساس ضوابط طرح ساختاري )مندرج 
در گزارش( و منطبق با مقتضیات اجتماعی هر پهنه از پهنه های 
هشــت گانه فوق، استقرار خواهد يافت. ضوابط کالبدی مندرج در 
گزارش طرح ساختاری، نحوه استقرار عناصر عملکردی را تعیین 

می کند.

y  در تراز شهر ره باغ، حداقل30% و حداکثر 50% سطح عرصه 
عمومي به بازشــوها )ويدها( اختصاص می يابد. در هر حال عرض 
پیــاده راه های موازي محور طولي ره بــاغ نبايد از 15 متر کمتر 
باشــد. عرض پیاده راه های عمود  بر محور ره باغ نیز از 7/5 متر 

کمتر نباشد.
y  در بارگذاري ســازه ای تراز شــهر ره باغ، به برگزاري مراســم 

عبــادي و زيارتي، عبور خودروهاي ســنگین بــراي تعمیرات يا 
جاگذاري جعبه های گیاهان و موارد مشابه، توجه شود. مسیر عبور 
خودروهای سنگین و سبک برای مراسم، تعمیرات و تشريفات و . . 

. ، با کفسازی رنگی روی سطح مشخص گردد.
y  میزان بازشــوها در تراز 1- )حدود 5/40-( تقريباً مشابه تراز 

شــهر می باشــد. در تراز 2- )حدود 10/80-( بازشــويي احداث 
نمی گردد.

y  در مکان گزيني و طراحي ارتباطات عمودي، عالوه بر توجه به 
مقررات ملي ساختمان، به جمعیت زائران در زمان های اوج توجه 
شود. به هر حال اين ارتباطات و سازه های احداث شده روی آن ها، 

نبايد مانع ديد به جانب حرم مطهر گردد.
y  ،بر اســاس مصوبه هیئت مديره محترم ســازمان مجري طرح 

تمهید عبور ايمن پیاده از عرض شارستان رضوي، ضروري است. 
البته اين امر در محدوده ره باغ قطاع 2 از طريق میدان ابتدايی ره 

باغ، قابل انجام می باشد.
y  در بدنــه تراز اجتماعي )در هر دو ســطح(، احداث ورودي به 

پروژه های پیراموني، احداث ويترين واحدهاي تجاري يا تبلیغات 
و اطالع رســانی )با حفظ حقوق مديريت شهري( مانعي ندارد. به 
هر صورت بايد از هر گونه فضاي بسته در جداره ها اجتناب شود.

y  حفظ تراز سطح 1- و 2- حداقل تا 2 دهانه از پروژه های مجاور 
ره باغ )حدود 14/40 متر( ضروري اســت. پس از آن بر حســب 

مقتضیات طرح هر پروژه، عمل می شود.

منابع و مأخذ:
- طرح راهبردي، )1389(، شماره ))1-11 -501 -4((، شرکت مسکنسازان ثامن. 

- طرح ساختاري، )1390(، شرکت مسکنسازان ثامن.
- فجر توســعه )مهندســین مشــاور(، )1387(، طرح ساختاري-عملیاتي گســترش حیات شهري در ترازهاي زيرسطحي بافت پیراموني حرم مطهر رضوي، شرکت 

عمران و مسکن سازان ثامن، مشهد.
- مؤسسه پژوهشی توسعه محیط و سکونتگاه های انسانی،)1390(، طرح ساختاری-عملیاتي گسترش حیات شهری در ترازهای زيرسطحی.
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چکيده:
فضاهاي زيرزمیني در طول دهه هاي اخیر در کالن شــهرها اهمیت فراواني پیدا کرده است. کمبود فضاي باز، تراکم باال و 
کمبود فضاهاي سبز و تفريحي موجب مي شود تا فضاهاي زيرزمیني در کمک به فضاهاي روزمیني قابلیت طرح پیدا کنند. 
برقرار ساختن ارتباط معنادار و پیوند شهری میان فضاهای زيرسطحی حرم مطهر رضوی با بافت شهری پیرامونی و گسترش 
اين بخش از حیات شهری در ترازهای زيرين )چه در کلیت بافت شهری و چه عناصر مهم موجود يا برنامه ريزی شده در آن( 

از اهداف اين امر محسوب می شود.
با توجه به اهمیت موضوع ترافیک و حمل ونقل و پیوســتگی موضوعی و عملی آن با طرح »گســترش حیات شــهری در 
ترازهای زيرسطحی« و همچنین به سبب ضرورت تدقیق موضوعات و موارد ترافیکی در تعامل با به روزآوری مطالعات جامع 
حمل ونقل مشهد، مقرر گرديد مطالعات ترافیکی و طراحی مجدد شبکه و نظام جابجايی در محدوده طرح بهسازی و نوسازی 
بافت پیرامون حرم مطهر رضوی، بر مبنای فرض تحقق طرح شهر زيرين، به صورت مستقل، اما در هماهنگی کامل با طرح 

راهبردی صورت پذيرد.
هــدف از اين مطالعات طراحی شــبکه ای ارتباطی با محوريت و اولويت حرکت پیاده، بــرای ايجاد پیوند میان کانون های 

فوق الذکر در ترازهای زيرسطحی در محـدوده 300 هکتـار از اراضی مرکز شهر مشهد است.

كليدواژه ها: فضاهاي زيرزمیني، ترازهای زيرسطحی، بافت شهری، ترافیک و حمل ونقل.

مطالعات ترافيکی در محدوده ی طرح نوسازي و بهسازي بافـت 
پيرامـون حـرم مطهر حـضرت رضـا )ع( در دو حـــوزه خالـــت 

مـــستقيم و حوزه دخالت غيرمستقيم
برگرفته از تدوين برنامه و طرح راهبردي گسترش حیات شهری در ترازهای زيرسطحی شهر مشهد

پژوهشگران:
y هما پرمون، کارشناسی ارشد مرمت شهری دانشگاه تهران
y امیر ملکی، کارشناسی ارشد مرمت شهری دانشگاه تهران

Traffic Studies within the Area of Mashhad’s Holy Shrine “Ur-
ban Development and Revitalization Plan"

 yHoma Parmoun
 yAmir Maleki

Abstract:
Underground spaces in megacities has gained great importance during recent decades. The deficiency of 
recreational open and green spaces together with high density, cause turning to underground spaces in help-
ing to aboveground spaces. This aims to establish meaningful communication and urban link between holy 
shrine’s underground spaces with the surrounding urban fabric and to develop urban life in the lower levels.
Considering the importance of traffic and transportation issues and their thematic and practical continuity 
with “the development of urban life in the subsurface levels” plan and also the necessity of scrutinizing the 
subject and traffic issues in dealing with updating comprehensive transportation study of Mashhad, It was 
decided that redesigning the network and transportation system and traffic studies in the project area must 
be done, based on the realization of the underground city plan which should be in perfect harmony with 
the structural plan. The aim of this study is to plan a communication network with pedestrian movement 
priority, to create a link between the above-mentioned centers in the subsurface levels within 300 hectare 
of Mashhad’s central fabric.
Key words: Underground Spaces, Subsurface Levels, Urban Fabric, Traffic and Transportation.
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مقدمه:
طرح نوسازي و بهسازي بافـــت پیرامـــون حـرم مطهر 
حـضرت رضـا )ع( محـــدوده 300 هکتـار از اراضی مرکز 
شهر مشهد را شـــامل می شود. ايـن محـــدوده بـــه دو 
حـــــوزه دخالـــــت مـــــستقیم )حدود 216 هکتار( و 
حوزه دخالت غیرمســتقیم )حدود 82 هکتار( تقسیم بندی 
شده است. »حوزه دخالت مستقیم« محدوده ای اسـت کـه 
سازمان مجري طـــرح )دولـت( موظـــف بـه انجـام کلیه 
اقدامات پیش بینی شده بـراي نوســـازي آن طی يک زمان 
مشــخص )حدود ده سال( می باشد. براي انجام اين امـــر 
می بايست کلیـــه اقـــدامات و منابع موردنیاز براي اجراي 

طرح را پیش بینی و تدارك نمايد.
در حوزه »دخالت غیرمستقیم« وظیفـه سـازمان مجري 
متفاوت اسـت. بـــدين مفهـوم کـه در ايـن حوزه، سازمان 
مجري نقش حمايتی و تسهیلگري را دارد. تدويـــن ضوابط 
ساخت وساز، پیش بینی مشوق های الزم در ترکیب کارکردها، 
میزان تراکم ســـاختمانی، ارائـه تخفیف های قابل توجه در 
عوارض صدور پروانه های ســاختمانی، زمینه سازی بـــراي 
اسـتفاده از تـسهیالت مـــالی ارزان قیمت و بهره برداری از 
موارد پیش بینی شده در قـوانین مربوط به بافت های فرسوده 
و... ازجمله اقـــدامات مهم و اساسی ســـازمان مجـري در 
حـــوزه دخالـت غیرمستقیم است. مقاله ی حاضر با بررسی 
نظــام جابجايــی به تحلیل مــوارد زير در محــدوده طرح 

می پردازد:
y  تشــريح ظرفیت هــا و محدوديت هــای نظــام جابجايی  

موجود؛
y  تشــخیص امکانــات واقعــی افزايــش ظرفیـــت نظــام  

جابجايی؛
y تـشريح خـصوصیات کاربری ها ازنظر تأثیرات ترافیکی؛  
y  ايجــاد رابطــه بین سفرســازي کاربری هــا و ظرفیت هاي  

نظام جابجايی؛
y  تعییــن اجزاي اصلــی نظــام جابجايی آينـــده به صورت  

يکپارچه با کاربری ها.
اين اهداف به صورت جزئی تر موارد زير را در برمی گیرند:

y  تعیـــین ترکیـــب کاربری ها، چگـــونگی توزيـع مکانی  
و کاًل تعیین ظرفیت و بهسازي با توجـــه به امکانـات بالفعـل و 
بالقوه ی سیستم های موجود و پیش بینی شده و در نظـر گـرفتن 
تأثیرات زيست محیطی جابه جايی، نظیـــر آلودگی هوا و صوت از 

يک سو و زيبايی منظـر و ايمنی و راحتی پیاده ها از سوي ديگر؛
y  تعییــن راهبردها، سیاســت های خط مشــی الزم با هدف  

تأمین نیازهـاي جابه جايی در داخـل محدوده ی طـرح نوسـازي 
و بهـسازي بافت پیرامون حرم مطهر؛

y  تعیــــین راهبردهــــا و سیاست ها و خط مشی های الزم  
به  منظور تأمین ارتبـاط محدوده طـرح بـا ديگـر نقـاط شـهر و 
نیـــز بـــا پايانه های مسافربري، نظیر فرودگاه، راه آهن و پايانه ی 

اتوبوس؛
y  بررســی وضع ترافیـــک در محدوده ی طـــرح نوسازي و  

بهسازي.
بر اين اساس در ابتدا درباره محدوده طرح و سیاست های 

آن توضیح داده می شود.
محدوده1ی1طرح:.11

محدوده ی طرح نوســازي و بهسازي بافت پیرامون حرم 
مطهر حضرت رضا )ع( قســمتی از محدوده ی مرکزي شهر 
مشهد است. اين محدوده در مطالعات ترافیکی به 5 بخـش 
تقســیم  شــده و تعداد و درصد سفرهاي جذب  شده بـــه 
ايـــن محدوده به تفکیک بخش ها بررسی شده است. نقشه 
محدوده ی طـرح، موقعیت آن نسبت بـه محدوده مرکز شهر 

و نحوه تفکیک آن را به بخش هاي پنج گانه نشان می دهد.
بــه  جز خیابان های اصلی، مســیرهاي ياد شــده، بخش 
عمده ی شبکه ی رفت وآمد در داخل محـــدوده، مسیرهای 
قوســی نامنظم، باريک و پرپیچ وخم شکل  گرفته در طول 
تاريخ اسـت. ايـن شـــبکه به  هیچ  روی مناسب رفت وآمد 
اتومبیـل نیـست و اصوالً بر اساس حرکت پیاده شکل  گرفته 

است.

y شکل1- موقعیت محدوده طرح نوسازي نسبت به محدوده مرکز شهر
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1-1-1ظرفيت1شــبکه1ی1خيابان1های1مــرزي1و1داخلی1
محدوده1ی1طرح:

مقايسه ی ظرفیت خیابان های محدوده بـا حجـم ترافیک 
در ســـاعات اوج آن ها حـــاکی اسـت کـــه در بیشتر اين 
خیابان ها نـسبت حجـــم بـه ظرفیـت، رقمی نزديک به 1 
است و در برخـی خیابان ها، مانند خیابان امام رضـا و بولـوار 
17 شـــهريور ايـــن نسبت به 1/2 و 2 نیز می رسد. يعنـی 
اکثـر ايـن خیابان ها در ساعات اوج در حالت اشباع و يا نیمه 
اشباع هـستند. نقـشه نشان دهنده ی حجـم و نسبت حجم 

به ظرفیت اين خیابان ها است.
کلید کار اصالح حمل ونقل مرکز شهر مـــشهد در اعمال 

دو سیاست است:
اول: کنترل تقاضـاي ترافیـک موتـوري در مرکـز شهر.

دوم: افزايش ظرفیت ترافیکی شــبکه ی راه های موجود با 
اصالحات هندسی و ترافیکی.

سیاست های تنظیم تقاضا:.21
تنظیم تقاضا، سیاست ها و شیوه هايی اســـت کـــه بــا 
به کارگیری آن ها تقاضـاي ترافیـک را با هدف های برنامه ای 
متناسب می کنند. به کمـک اين سیاست ها می توان از حجم 
ترافیک موتـــوري کاســت و میان عرضــه و تقاضا تعادلی 
هماهنـــگ با هدف های مطلوب به وجــود آورد. مهم ترين 

آن ها عبارت اند از:

1-1كاربري1زمين:
در تعیین نوع کاربری هاي محدوده ی اطـراف حرم بايستی 

به راهبردهاي زير توجه شود:
الـــف- بـــا رعايـــت هدف های طـــرح، برتـــري بـه 

کاربری هايی داده شود که سفرسازي کمتـري دارند.
ب- کاربری هايــی انتخاب و ترکیب شـــوند کـــه اوج 
فعالیـت آن ها بـــا يکـديگر متفـاوت اسـت تــا سفرسازي 

آن ها در زمان بیش تری توزيع شود.
ج- میزان تراکم کاربری ها بـا توجـه بـه ظرفیـت ترافیکی 

نقاط بحرانی تعیین شود.

y  ترافیک و نسبت حجم به ظرفیت در ساعت )17-16( در نقشه 1- حجم 
خیابان های واقع در محدوده طرح

نسبت میان حجم و ظرفیتظرفیتحجم ترافیک ساعت اوجشماره ی مقاطعنام خیابان

7طبرسی
8

14

3935
803 ـ 728

2338

4000
2500 ـ 2500

1/0
0/3 ـ 0/3

0/8

9امام رضا
10
11
12
13

1995
1520 ـ 1531
2618 ـ 2618
1914 ـ 2036
1630 ـ 1607

5000
3200 ـ 3200
3000 ـ 3000
1600 ـ 3000
1600 ـ 3000

0/4
0/5 - 0/5
0/9 - 0/9
1/2 ـ 0/7
1/0 ـ 0/5

22آزادی
23
24
25
26

1886
1729
2588
2215
449

3000
3000
2800
2500
3200

0/6
0/6
0/9
0/9
0/1

5بولوار وحدت
6

1422 ـ 1858
2279 ـ 1539

0/7 ـ 23000/8 ـ 2200
1/0 ـ 0/9

4471924002/0بولوار 17 شهریور

65234326000/9خسروی نو

641802بازار رضا

68114836000/3نواب صفوی

941739بلوار کامیاب
y جدول 1- مقايسه حجم ترافیک و ظرفیت خیابان های واقع در محدوده طرح
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2-1پاركينگ:
به نظر می رسد کـه تنظـیم عرضه ی پارکینـگ، مؤثرترين 
و عملی ترين ابزار تنظیم ترافیک مرکـز شهر می باشد. در اين 

 باره سیاست های زير بررسی خواهند شد:
الــــف- حــــذف کامــــل پارکینــــگ حاشیه ای در 

خیابان های شريانی واقع در مرکز شهر؛
ب- حذف پارکینـــگ مجـانی در همـه خیابان های واقع 
در مرکز شهر، به نحوی که تمـام کـسانی کــه در حاشــیه 
خیابان های محلــی پــارك می کنند، بهاي آن را بپردازند؛

ج - ايجاد پارکینگ های جمعی عمومی در اطراف و داخل 
هسته ی مرکزي شهر؛

د- براي حق پارکینـگ مبلغـی تعیـین شـود کـه همـواره 
جـاي خـالی بـراي متقاضـیان وجـود داشته باشد؛

ذ- تعیین سقف تعداد جا پارك ها بـــا توجـه بـه ظرفیت 
ترافیکـــی شـبکه. يعنـی جـاي پـــارك کردن به تعدادی 
فراهم شـــود کـه متناســـب بـــا ظرفیت شبکه باشد و 

گلوگاه های ترافیکی بـه وجود نیايد.
3-1گسترش1پياده1روی1در1مركز1شهر:

در طرح تفصیلی و نیـز در طـرح بهـسازي اطـراف حرم 
مطهر، پیاده روی اصلی ترين و مهم ترين شیوه ی جابه جايی 
در داخـل هسته ی مرکـزي شـــهر در نظـر گرفتـه شـده 
اسـت. بـراي تـــشويق بیش تر پیاده روی، بـه راهبردهـاي 

زيـر توجـه خواهد شد:
الف- ايجاد منـاطق تجـاري مخـصوص پیاده ها، پاساژ و بازار؛
ب- ايجاد مسیرهاي اصلی پیوسـته، امـن، کوتـاه، راحت 

و دل نشین براي پیاده ها؛
ج- اتصال شبکه ی پیاده روی داخـل هسته ی مرکزي بـه 
شبکه های اصـلی پیاده روی در خارج از محدوده ی مرکزي شهر؛
د- اتصال ايستگاه های وسايل نقلیه ی همگانی بـه شبکه ی 

پیاده روی.
4-1كاهش1ترافيك1عبوري:

به منظور کـاهش حجـم ترافیـک عبـوري کـه در حدود 
نیمــی از ترافیک موتوري محدوده را تشــکیل می دهد، در 

طرح تفصیلی اعمال دو سیاست زيـر منظور شده است:
y  بهبـــــود مـــــسیرهاي جانـــــشین در خـــــارج از  

محدوده ی مرکزي شهر؛
y  مــــشکل کــــردن عبـــور از داخل محدوده ی مرکزي  

شهر براي وسايل نقلیه عبوري.

5-1ایجاد1سرویس1های1ویژه:
با در نظر گرفتن سرويس های ويژه ی اتوبـوس از پايانه های 
مسافري به محل اقامت زائران و نیـز از مناطق مختلف شهر 
به داخل محدوده ی مرکزي، از حجم ترافیک موتوري کاسته 
خواهـد شـــد. به اين ترتیب، بـا عرضه ی جابه جايی يکـسره 
و راحت با اتوبوس، می توان اين وسیله ی نقلیـه را جانشین 

تاکسی و اتومبیل شخصی کرد.

بررســی روش های ممكن در نظــام جابجـایی .31
)ســواره و پیـاده( در ترازهــاي زیرسطحی:

تجربه اقدامات صورت گرفتـــه در مقیـــاس جهـــانی 
نشان دهنده چندين روش ممکن در نظام حرکتی و جابجايی 
در ترازهاي زيرسـطحی می باشد. به  منظور انتخــاب گزينــه 
برتــر و تــدوين ســند تصمیم ساز، ضمن معرفی گزينه های 
ممکـن در نظام جابجايی، به ارزيابی اين گزينه ها از ديـدگاه 
زيست محیطی، اقتصادي، اجرايی، کالبدي، ايمنی و آسايش 
مخاطبان پرداخته می شود. در برنامه ريزی گسترش حیات 
شهري در ترازهاي زيرسطحی نظـــام جابجـايی ســواره و 

پیـاده را می توان به چهار روش ممکن ساماندهی نمود:
حرکت ســواره و پیاده تنها در تراز شـــهر باشـــد.   -1
ايـن روش همـان الگــوي جابجـايی در طــرح نوسازي و 

بهسازي است.
حرکت سواره و پیاده همزمان در تـراز شـهر و تــراز   -2
زيــــر آن باشـد. ايـــن روش در دو الگــوي شکلی ممکن 

خواهد شد
تراز شهر تنها به حرکت پیاده و تراز زير آن به حرکت   -3
ســواره و پیاده اختصاص يابد. ايـــن روش در چهار الگوي 

شکلی ممکن خواهد شد
تراز شهر به حرکت پیاده و ســـواره و تـراز زيـر آن   -4

تنها به حرکت پیاده اختصاص يابد.
استفاده بهینه از ترازهـاي زيرسطحی در بافـت پیرامـون 
حــرم مطهــر نیازمنـد بازانديشی در شبکه های دسترسـی 
ســـواره و پیـــاده در طـــرح نوسازي و بهسازي است. در 
پژوهش پیش رو جهت بررسی و نمايش روش ها و الگوهـاي 
ممکن ســـاماندهی نظـام دسترسـی، مقـاطع خیابـان 12 

متري برگزيده شده است.
1-حركت سواره و پياده تنها در تـراز شـهر باشد.

دسترسی پيادهدسترسی سوارهروش 1
++تراز شهر
ــتراز زيرين

2-حركت سواره و پيـاده همزمـان در تـراز شهر و 
تراز زیر آن باشد.

دسترسی پيادهدسترسی سوارهروش 2
++تراز شهر
++تراز زيرين

اين روش با توجه به ســاختار فضايی ـ کالبـــدي در دو 
الگوي شکلی ممکن خواهد شد.

الگــــوي 2-1: که در آن تراز زيرين کاماًل سرپوشیده 
است. مزيت های اين الگو عبارت اند از: انطباق نسبی شبکه های 
طـرح بـر معابر وضع موجود، کمک بـه روانی حرکت سواره، 
افزايش نســبی کیفیت کاربری هاي تجاري تراز زيرين بـــا 
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افزايش ضريب تماشــا و انطباق نسبی با مورفولوژي بافت، 
وابستگی بسیار به مصرف انرژي جهت تأمین نور و تهويه تراز 
زيريــن، افزايش آلودگی موضعی صوتی و هوا در تراز زيرين 
ناشی از حرکت اتومبیل، کاهش امکان کاشت گیاه و توسعه 
فضاي سبز و کاهش پیاده مداري در هر دو تراز، افزايش نسبی 
هزينه های اجراي طــرح، ارتباط نه چندان مطلوب ترازهاي 
مختلف و کاهــش امکان اختالط کاربری هــا و عدم پیوند 
ديداري تراز زيرين با حـرم مطهر از مشکالت اين الگو است.

الگــــوي2-2: چنانچه در شکل مالحظه می شود بـا 
تغییر ساختار کالبدي و پس نشینی بلوك های ساختمانی در 
تراز شهر و انتقال حرکـت پیـاده بـه رواق های ايجادشده، تا 

حدودي تهويه و دسترسی به نور طبیعی براي واحدهاي تراز 
1- امکان پذير گردد.

اين وضعیت به خیابان های چند ســطحی شهرت دارد و 
گاه ممکن اســـت بنا بر ضرورت عالوه بر ســطح زيرين و 
تراز شــهر، احداث خیابان در تراز 1 + در دســتور کار قرار 
گیرد. )خیابان سه سطحی( کاهش نسبی وابستگی به انرژي، 
کمک به کـاهش آلودگی موضعی هوا در تراز زيرين، افزايش 
نـسبی امکان کاشت گیاه، پیاده مداري و سهولت دسترسی 
پیاده به حرم مطهر و يکپارچگی حرکت در گســتره طرح و 
در تراز شهر، کمک به روانی ترافیک موضعی سواره، افـزايش 
ضـريب ايمنـی و امنیت پیاده در تراز زيرين، بهبود کیفیت 

y شکل2 : روش ها و الگوهای ممکن ساماندهی نظام دسترسی

y .شکل 3: تصاوير بخشی از محدوده خیابان های دو يـا سه سطحی در شهر شیکاگو را نشان می دهد
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کاربری ها و سرزندگی فضايی و درنتیجه افزايش سودآوری 
و هماهنگی با تمايالت ســرمايه گذاران، ارتباط مناسب بین 
ترازهاي مختلف و امکان اختالط کاربری ها از نکات مثبت اين 
گزينه است. کاهش انطباق نسبی با مورفولوژي بافت، افزايش 
ظرفیت ناخواسته ترافیک ســواره در گستره طرح، افزايش 
نسبی هزينه های ســـاخت از نکات منفی اين گزينه است. 

3-تراز شهر تنها به حركت پياده و تراز زیـر آن به 
حركت سـواره و پيـاده اختـصاص یابد.

دسترسی پيادهدسترسی سوارهروش 3
+ـتراز شهر
++تراز زيرين

در اين روش ترافیک سواره تنهــــا در تــراز زيرسطحی 
پیشنهاد می شود و تراز شهر به حرکت امـن پیـاده اختـصاص 
خواهـد يافـت. همچنـین حرکت پیاده در تراز زيرين نیز در نظر 
گرفته شده است. در اين وضعیت فعالیت ها و کاربری هاي تراز 
شـهر و جريـان زنـدگی شـهري بـه ترازهـاي زيرين نیز تـسري 
می يابد. ايـن روش در چهـار الگوي شکلی ممکن خواهد شد.

الگوي: 3-1 در اين الگو مســیر سواره و پیاده به  صورت 
پـــايین گذر است و حرکت پیاده در تراز شهر با پل هايی بر 
روي مسیر سواره پايین، تأمین  شده است و هـر آنجا که نیاز 
به دسترسی به بلوك های تجـــاري در تراز شهر باشـد، بـه 

کمـک پل های فرعـی ايـن موضوع مسیر خواهد بود.
کاهش وابستگی نسبی به مصرف انرژي، کمک بـه کاهش 
نسبی آلودگی موضعی هـوا در تـــراز پـايین امکان نسبی 
کاشت گیاه، افزايش نـسبی ايمنـی و امنیت پیاده و تـسهیل 
حرکـت پیـــاده در گـستره طرح، بهبود کیفیت کاربری ها، 
افزايش ســـرزندگی فضايی، افزايش سودآوري و هماهنگی 
با تمـايالت سرمايه گذاران، ارتبـاط مناسـب بـین ترازهـاي 
مختلف، حفظ و گسترش عرصه های شـهروندي در تراز شهر، 
افزايش ظرفیت اقـامتی و درنتیجه پاسخگويی بـه تمـايالت 
زائـــران جهـت اقامـت در نزديکی حرم مطهر از مزيت های 
اين الگو است. انطباق نسبی کـــم بـا مورفولـوژي بافـت و 
جـــدايی نـسبی پیـاده تـراز شـــهر از بدنه های تجـاري و 

ايستگاه های قطـار شـهري از مـشکالت ايـن الگـو است.
الگوي: 3-2 در اين الگو مســیر سواره و پیاده به صورت 
پـايین گــذر اســت و حرکـــت پیــاده در تــراز شــهر 
بــــا پس نشینی بخشی از حجم بلوك های ســـاختمانی 
و کنســول شدن پیاده رو امکان پذير شده است کـــه عالوه 
بر ايجاد سرپناهی نسبی براي پیاده رو تـــراز پايین، ارتباط 
مطلوب تری با واحدهای تجـاري تراز شهر نسبت به گزينه 

پیشین به دست می دهد.
کاهش نســبی وابستگی به مصرف انـــرژي و کـــاهش 
آلودگی موضعی هوا در تراز زيرين، افزايش امکـان کاشــت 
گیــاه و توســعه فــضاي ســبز، ســهولت دسترسی پیاده 

به حرم مطهر و يکپارچگی حرکــت پیاده، ايمنی و امنیت 
روانی در تـراز شـهر، ايجـــاد سرپناه مناسب براي حرکت 
پیاده، کـــاهش نـــسبی هزينه های ساخت، بهبود کیفیت 
کاربری ها و درنتیجه افزايش سودآوري و همـــاهنگی بـــا 
تمـــايالت سرمايه گذاران، تأمین پیونـد ديـداري بـا حـرم 
مطهر، ارتبـــاط مناسـب بـین ترازهـاي مختلـف و افزايش 
سرزندگی فضايی از مزيت های ايـــن الگـو است. از معايـب 
آن می توان به دشــواری همـــاهنگی مالــکان خصوصی و 
سازمان های متولی تأسیـــسات و خدمات شـــهري و نیـز 

نیازمنـدي بـه مـديريتی يکپارچه و کالن اشاره کرد.
الگوي 3-3: در اين الگو که در مطالعات پیشین الگوي 
پـــايین گذر خوانده شده است، ترافیک سواره و پیـاده بـه 
تراز پايین منتقل شــده و در تراز شهر با کاســـتن از جرم 
بلوك های ساختمانی امکان دسترسی پیـــاده در محدوده 

طرح فراهم آمده است.
موارد زير از مزيت های اين الگو اســت: کاهش وابستگی 
به مصرف انرژي جهت تأمین نـــور و تهويه در تراز زيرين، 
کمک بـه کـــاهش آلـــودگی موضعی هوا، امکان کاشت 
گیاه و گسترش فـــضاي سبز، خوانايی حرکت پیاده، پیوند 
مناسب ديداري بــا حــرم مطهــــر، ايمنــی و امنیــت 
و تــسهیل و يکپــــارچگی حرکــت پیــاده در گــستره 
طــرح، فراهم آوردن سرپناه مناسب بـراي حرکـت پیـاده، 
کــاهش نــسبی هزينه های ســاخت، افــزايش سودآوري 
و هماهنگی با تمايالت سرمايه گذاران ناشی از بهبود کیفیت 
و ارزش کاربری ها، ارتبـــاط مناسب بین ترازهای مختلـف، 
امکـــان اخـــتالط کاربری ها، افزايش ســرزندگی و پیاده 
مداري. از مشکالت اين الگو نیز می توان بـــه مـــوارد زيـر 
اشاره کرد. اجراي بی نقص طـرح نیازمنـد مـديريتی کـالن 
و يکپارچه است و همـاهنگی تمـامی سازمان ها و نهادهـاي 
ذينفـع و متـولی تأسیـسات و خــدمات شهري را می طلبد.
الگوي 3-4: در اين الگو که در مطالعات پیشین الگوي 
زيرگذر خوانده شده اســـت، تـراز شـهر بـه حرکـت پیـاده 
اختصاص يافته و تـــراز پـايین به صورت کـاماًل سرپوشـیده 

همزمـان بـه حرکـت پیـاده و سـواره اختصاص می يابد.
در اين الگو گزينه حرکت پیاده در تراز شهر بسیار متمايز 
است و آلـودگی صـــوتی و موضـعی هـوا در تــراز شــهر 
بــــسیار کــاهش می يابد. همچنــین دسترسی يکپارچـه 
و ايمـن پیـاده در ايـن تـــراز و سهولت دسترسی به حرم 
شـاخص اســـت و پیونـــد ديداري با حرم مطهر و بهبود 
کیفیت کاربری هاي تراز شهر و ســرزندگی فضايی در اين 
تـراز مـشهود است: اما در تراز زيـرين، افـزايش وابـستگی 
بـــه مـــصرف انرژي جهت تأمین نور و تهويـــه، افـزايش 
آلـودگی موضعی هوا و صوت، محدوديت ايجاد فضاي سـبز 
و افـــزايش حـس تـــشويش و زيرسطحی بـودن، کاهش 
خوانايی، ارتبـاط نامناسـب بـا تـراز شـهر، گسستگی پیونـد 
ديـداري بـا حـرم مطهـر و عـدم بهبود کیفیت کاربری ها در 

تراز زيـرين از معايـب قابل توجه اين الگو است.
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4- تراز شهر به حركت پياده و سواره و تـراز زیر آن 
تنها به حركت پياده اختصاص یابد.

دسترسی پيادهدسترسی سوارهروش 4
++تراز شهر
+ـتراز زيرين

الگوي 4 -1: در اين الگو حرکت سواره در تـــراز شـهر 
پیـشنهاد شده است و حرکت پیاده هم در تـراز شـهر و هـم 
در تــراز زيـرين. همان گونه کــه شــکل نــشان می دهد، 
تــراز شــهرها ماننـد الگــوي رايـج در خیابان های امروزي 
عمل می نمايد کـــه همزمـــان حرکت سواره و پیاده را در 
بر دارد و تراز زيرين به صورت تونلی سرپوشـــیده تنهـا بـه 
حرکـــت پیـــاده اختصاص يافته است. ايـن الگـو بیـشتر 
پیرامـــون ايستگاه های مترو شکل می گیرد و فعالیت هاي 

تجاری و خــدماتی تــا ترازهـاي زيرين تــداوم می يابند.
کمک به کاهش آلودگی صوتی و نبود آلودگی های محیطی 
ناشی از حضور اتومبیل براي پیاده در تــراز زيــرين و ارتباط 
مناسب بــا ايستگاه های قطار شهري، پیونـد نـسبی مناسـب 
پیاده با اماکن گسترش يافته حرم در تراز زيرين و بهبود نسبی 
کاربری هاي تجاري در تراز پـايین از نکات مثبت اين الگوست. 
همزمان افزايش محدوديت در ايجاد فـــضاي سـبز، نیاز به 
صرف انرژي بیشتر جهت تأمین نور و تهويه مناسب، افزايش 
حس تشــويش در زير سطح بـــودن براي پیاده و احتمال 
شــکل گیری فضاهاي غیرقابل دفاع و کاهش پیوند ديداري با 
حرم مطهـــر در تراز زيرين و عدم ارتباط مناسب ترازهـاي 

گونـاگون از مشکالت اين الگو است.

الگوي 4-2: در اين الگو عبور ســواره به صورت پلی در 
تراز شهر بر روي مسیرهاي پیاده در تـراز زيـرين پیـشنهاد 
گرديـده و بــــا پس نشینی جــرم بلوك های ساختمانی در 
تراز شهر، حرکت يکپارچه پیـاده در اين تراز امکان پذير است. 
همچنین طرح محور سواره به صورت پلـی جـدا از بلوك ها تا 
حدي تهويه طبیعی و نفوذ نور به تـراز پايین را ممکن می سازد.
کاربری هاي هم جوار و افزايش ســـرزندگی فـــضايی از 
مزيت های اين الگو است. افزايش نسبی هزينه های ســاخت 
و ايجــاد محدوديت در کاشـت گیاهـان و بـر هـم خـوردن 
مورفولوژي بافت از معايب آن است. ارزيابی و انتخاب گزينه 
برتر: هر يک از الگوهاي پیش گفته به منظور گـسترش حیات 
شهري در ترازهاي زيرين تأثیر چندگانه بـر ساير موضوعات 
شـهري چـون مـسائل اقتـــصادي، زيست محیطی، فنی و 
اجرايی و ... خواهد داشــت. از ديگر ســو، اتخاذ تصمیم در 
انتخـاب الگـو، تأثیر چشم گیری در طراحی و عرضه الگوهاي 
شکلی ـ عملکردي در طرح راهبردي خواهد داشت و بـدين 
منظور، ارزيابی دقیق و تفصیلی هر يـک از الگوهـا در جدول 
شــماره ی 2 صورت پذيرفته است. بررســی جدول مذکور 
نشان از برتـــري الگـــوي 3-3 )الگوي پايین گذر( بر ساير 
الگوها دارد. اين الگو ازنظر زيســت محیطی، ترافیک ســواره 
و پیــاده، ايمنی و امنیت، مســائل اقتصادي، فنی - اجرايی، 
سیماي شهري و نظام فعالیت و کاربري الگويی ممتاز است. 
اگرچه اجراي موفق اين الگو برنامه ريزی منطقی و دقیقی را 
می طلبد و نیازمند مديريتی يکپارچه، کالن و عزم و مشارکت 
مردم و تمامی نهادهاي دســت اندرکار می باشد، بررسی های 
پیشــین برتري آن را در توجه به دو اصل »رفاه زائران« و 

»هماهنگی با اقدامات آستان قدس« آشکار می گرداند

y جدول 2 : ارزيابی دقیق و تفصیلی هر يک از الگوهای فوق
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ســناریوهاي پیـشنهادي مــشاور در بهبـود .41
وضعیت فیزیكی:

در جريان تهیه گزارش طرح ادامـــه حلقـــه مبـدل، به  
منظور پیش بینی تأثیرات احتمـــالی وضـــعیت ترافیکی 

حلقـــه مبـدل در طـرح، چنـدين سـناريو پیشنهاد گرديد 
که پس از بررسی های متعـدد ازجمله در سازمان حمل ونقل 
و ترافیک، سـناريوی 56 مـــورد تائیـد قـرار گرفـت. ايـن 
سـناريو نقـش بسزايی در محدوده مفهومی طرح ايفا می کند.

شماره 
سناریو

هدف از اجرای سناریوتغييرات الزم در شبکه خيابانی

مقايسه با سناريوهای پیشنهادیعدم انجام کار50

51
1-اضافه کردن مسیر شارستان )دوطرفه(

2-تقاطع های غیرهمسطح محل تالقی خیابان های اصلی با شارستان
3-احداث خیابان های شعاعی

جبران افت پارامترهای ترافیکی از طريق باال بردن عرضه

52

1-حرکت يک طرفه در شارستان در خالف عقربه های ساعت
2-تبديل حرکت زيرگذر به حرمت در جهت عقربه های ساعت

3-تبديل تقاطع های غیرهمسطح شارستان در سناريو 51 به سه راه هم سطح
4-حذف خیابان های طبرسی )حدفاصل گمنام تا شارستان(، نواب صفوی 
)حدفاصل پنج راه تا شارستان(، شیرازی )حدفاصل چهارراه تا شارستان(

5-تشکیل لوپ های حرکتی توسط شارستان و زيرگذر
6-احداث خیابان های شعاعی

1-جلوگیری از ترافیک عبوری از مرکز شهر
2-آرام سازی خیابان های نواب، طبرسی، شیرازی تا قبل از شارستان
3-تبديل تقاطع های شهید گمنام، پنج راه و چهارراه شهدا به سه راه

4-حذف تقاطع های شارستان با خیابان های نواب، طبرسی و شیرازی

53

1-خیابان های شارستان به صورت دوطرفه
2-احداث خیابان های شعاعی

از  بعد  نواب صفوی، شیرازی و طبرسی  3-حذف سواره رو خیابان های 
حلقه مبدل و تبديل به مسیر پیاده

به صورت  شارستان  با  طبرسی  و  شیرازی  نواب،  تقاطع های  4-تبديل 
سه راه هم سطح

5-حذف زيرگذر
6-امتداد خسروی نو و امام رضا تا میدان بیت المقدس

1-تبديل حرکت سواره در مرکز شهر به پیاده
2-فراهم کردن امکان تردد پیاده از تمام نقاط حلقه مبدل به سمت حرم مطهر
3-حذف مشکالت عابران پیاده به دلیل وجود تقاطع های غیرهمسطح در شارستان

تقاطع های  وجود  علت  به  کوتاه  طول  در  تداخلی  حرکت های  4-حذف 
غیرهمسطح

5-حل مشکل مکان يابی ايستگاه های تاکسی و اتوبوس يا حذف تقاطع های 
غیرهمسطح

6-ممانعت از ورود ترافیک عبوری به مرکز شهر با حذف زيرگذر حرم مطهر

54

1-حرکت يک طرفه در شارستان
2-تغییر امتداد حلقه مبدل به خیابان خسروی و میدان بیت المقدس و 

خیابان امام رضا
3-احداث خیابان های شعاعی

4-احداث خیابان شعاعی جديد از باب الجواد تا گنبد سبز
5-حذف زيرگذر

6-حذف خیابان های نواب، شیرازی و طبرسی بعد از رسیدن به شارستان
نواب  و  طبرسی  شیرازی،  با  شارستان  خیابان  تقاطع های  7-تبديل 

به صورت سه راه مسطح

1-ساده کردن تقاطع های خیابان های منتهی به حرم با شارستان
2-جلوگیری از ورود ترافیک عبوری با حذف زيرگذر

3-استفاده از وضع موجود با تغییر مسیر شارستان بر روی خیابان خسروی 
و امام رضا

4-آرام سازی خیابان های منتهی به حرم با تبديل اين خیابان ها بعد از حلقه 
مبدل به مسیر پیاده

55

1-تعريف شارستان به صورت خیابان دوطرفه
2-احداث خیابان های شعاعی

3-حذف خیابان های منتهی به حرم )نواب، شیرازی، طبرسی( حدفاصل 
حلقه بیرونی و شارستان

1-ممانعت از ترافیک عبوری از مرکز شهر
2-ساده شدن تقاطع های غیرهمسطح شارستان و خیابان های منتهی به حرم مطهر

1-خیابان های شارستان به صورت دوطرفه56
2-احداث خیابان های شعاعی

از  بعد  نواب صفوی، شیرازی و طبرسی  3-حذف سواره رو خیابان های 
حلقه مبدل و تبديل به مسیر پیاده

به صورت  شارستان  با  طبرسی  و  شیرازی  نواب،  تقاطع های  4-تبديل 
سه راه هم سطح

5-حذف زيرگذر
6-امتداد خسروی نو و امام رضا تا میدان بیت المقدس

7-امتداد خیابان امام رضا و خسروی نو بعد از حلقه مبدل تبديل به 
مسیرهای پیاده شوند.

1-تبديل حرکت سواره در مرکز شهر به پیاده
2-فراهم کردن امکان تردد پیاده از تمام نقاط حلقه مبدل به سمت حرم مطهر
3-حذف مشکالت عابران پیاده به دلیل وجود تقاطع های غیرهمسطح در شارستان
4-حذف حرکت های تداخلی در طول کوتاه به علت وجود تقاطع های غیر هم سطح
5-حل مشکل مکان يابی ايستگاه های تاکسی و اتوبوس يا حذف تقاطع های غیر هم سطح
6-ممانعت از ورود ترافیک عبوری به مرکز شهر با حذف زيرگذر حرم مظهر
7-آرام سازی قسمت داخلی حلقه مبدل و ايمن سازی آن برای عابران پیاده

کلیه اقدامات انجام شده در سناريو 56 بعالوه:57
1-تبديل تقاطع طبرسی با شارستان به صورت غیر هم سطح

کلیه اهداف سناريو 56 بعالوه:
1- بررسی تأثیر غیرهمسطح نمودن تقاطع های طبرسی و شارستان
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4-1-1بررسی1و1شناسایی1نقش1یا1نقش1های1جدیـد1زیرگذر:
 با اجراي سناريوي 56

y  زيرگــذر فعلی حــرم مطهر از نقش عبوري خارج شــده و  
به مقصدي تبديل خواهد شد.

y  امکان برقراري دسترســی پیــاده بدون تداخل با ســواره  
در بخش هايی از زيرگذر حرم مطهر به وجود می آيد.

 امکان دخل و تصرف در بخش هايی از زيرگذر بـه لحاظ 
تغییر در جنس مصالح، بافت، فرم و عناصـر نمادين و حالت 

کلی فضا وجود خواهد داشت.
نتايج و تصمیمات اتخاذ شده در سـناريوي 56 موارد زير 

را در برمی گیرد:
y حذف و تغییر نقش زيرگذر؛  
y  تبديــل حرکت ســواره به پیاده در ســطح 1 به ســمت  

حرم مطهر؛
y نفوذپذيري پیاده از تمام نقاط حلقه مبدل؛  
y  آرام ســازی ترافیک و ايمن ســازی حرکت پیـــاده در کل  

محدوده طرح؛
y  رعايت سلســله  مراتب دسترســـی و طراحـــی لوپ هاي  

داخل بافت )خوانايی شبکه(؛
y انطباق نسبی شبکه های طرح بر معابر وضـع موجود؛  
y  فراهم نمـــودن حمل ونقل عمـــومی بـــراي شهروندان  

و زائـــرين از طريـــق پیش بینی ايســتگاه های قطار شهری و 
ايستگاه های اتوبوس.

مقایسهشماره سناریومعيار

1- دسترسی خودرو 
به ناحیه

خودرو دارای اولويت است و قابلیت نفوذ به مرکز شهر و برهم زدن نظم بافت پیرامون حرم مطهر را دارد.51

حرکت خودروهای شخصی بد از حلقه مبل )فاصله مناسب از حرم مطهر( محدود شده است و ترافیک عبوری و 56
مقصدی حق برهم زدن آرامش قسمت داخلی حلقه شارستان را ندارد.

2- تداخل سواره و پیاده
وجود زيرگذر و هدايت ترافیکی از طريق خیابان های اصلی منتهی به حرم مطهر و حجم بسیار زياد عابر پیاده )در 51

بعضی از محل ها مانند میدان طبرسی در حد چند هزار عابر عبوری از عرض خیابان وجود دارد(.

به علت حذف مسیر سواره خیابان های خسروی نو، امام رضا، نواب، طبرسی و شیرازی بعد از حلقه مبدل و تبديل اين 56
خیابان ها به مسیر پیاده درواقع مشکل تداخل پیاده و سواره حذف شده است.

3- کاهش ترافیک 
عبوری

وجود زيرگذر باعث سوق دادن ترافیک عبوری از مرکز شهر می شود.51

با حذف زيرگذر و تبديل خیابان های منتهی به حرم به مسیر پیاده بعد از حلقه مبدل ترافیک عبوری از مسیر شارستان 56
گذشته و به ناحیه داخل آن وارد نمی شود.

4- مکان يابی مناسب 
ايستگاه اتوبوس و 
تاکسی در شارستان

به علت وجود تقاطع های غیرهمسطح در طول شارستان و فاصله کم آن ها مکان يابی مناسب ايستگاه تاکسی و اتوبوس 51
در طول شارستان با مشکل مواجه است.

به علت حذف تقاطع های غیرهمسطح و تبديل آن ها به سه راه هم سطح مکان يابی ايستگاه مناسب حمل ونقل عمومی 56
و تاکسی آسان است.

5- فاصله مناسب 
تقاطع ها

فاصله تقاطع های هم سطح بسیار به هم نزديک است )در مناطق شهری حداقل فاصله تقاطع های غیرهمسطح 2 کیلومتر(51

فاصله تقاطع های هم سطح در طول شارستان مناسب است.56

6- دسترسی پیاده به 
مجموعه حرم مطهر

به علت فاصله مناسب حلقه مبدل و وجود ره باغ ها و مسیرهای پیاده تا حرم مطهر دسترسی پیاده به حرم مناسب است.51

56
به علت فاصله مناسب حلقه مبدل و وجود ره باغ ها و مسیرهای پیاده تا حرم مطهر دسترسی پیاده به حرم مناسب است.

جمع1بندی:.51
1-از اهداف مصوب: کاهش ترافیـــک عبـــوري در کل 
محدوده و حذف ترافیـک عبـوري در سـطح يـک می باشد. 

راهکارهـايی بـدين منظور پیش بینی شده است:
y )...حـــــذف دسترسی های غیرضـــــروري )بن بســت ها و
y لــوپ هــاي پیش بینی شده به عنوان دسترسی محلی
y حذف يا تغییر نقش زيرگذر حرم مطهر

بنا بر اهداف فوق، در طرح تـــراز زيرسـطحی می بايست 
مالحظات زير موردنظر باشد:

y شکل 4- شمای کلی سناريو پیشنهادی
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y   حتی االمکان شبکه ســواره بر شبکه ها و لوپ هاي پیش بینی 
شده طـرح فرادسـت انطباق يابد.

y  از ايجاد شبکه های جديـــد کـه منجـر بـه افـزايش ظرفیـت 
ترافیک سواره گـردد، پرهیز شود.

y  نحـوه اتـصال و ارتبـاط دسترسی های محلی ســطح يــک و 
دسترسی اصــلی )خیابان اصلی( بـا زيرگذر تغییـر نقـش يافته 
مـورد بـــازبینی قرار گیرد )تغییـــر از وضعیت عبوري به نقش 

مقصدي(
2- دسترسی امن و آسان پیاده بـه مجموعـه حرم مطهر 
از اهـداف اصـلی طـرح فرادسـت می باشد. سیاست هايی بـه 

ايـن منظـور پیش بینی شده است:
y :به حداقل رساندن تداخل سواره و پیاده 
y دسترســی پــــشتیبان و تفکیــــک ورودي سواره و پیاده
y مکان يابی مناسب ايستگاه های تاکسی و اتوبوس 
y دسترسی مســتقیم و بدون تداخل با عرض مناسب ره باغ ها 
y تغییر مد حرکت از شارســتان به سطح يک  ســواره به پیاده

y :آرام سازی ترافیک از طريق
y کنترل شبکه ها
y سنگ فرش خیابان ها
y  پیش بینی مسیرهاي تجهیز شده پیـاده و به کارگیری نقاله های

متحرك
بنا بر سیاست های فـوق، در طـرح زيرسـطحی می بايست 

به نکات زير توجه شود:
y  نحوه مداخله در ره باغ ها بـا تأکید بـر ظرفیت هاي پیش بینی

 شده در تـردد پیاده و عرصه های چنـدمنظوره صـورت گیرد و به 
حفظ و تقويت آن منجر شود.

y  2 نحوه اتصال و ارتباط ايستگاه های متـرو در ره بــاغ قطـاع 
و 3 و ضــــلع قبلـه بــا مسیرهاي پیاده تجهیز شـده موردتوجه 

قرار گیرد.
y  تـراز زيرسـطحی می بايست بـه ايمنـی ترافیک سواره و پیاده 

کمـــک نمايـد. تـراز شهر می توانـــد کاماًل بـه دسترسـی امـن 
پیاده بدون تداخل با سواره تبديل گردد.

y 56 شکل 5- اجرای محدوده طرح برای سناريو

منابع و ماخذ:
موسسه پژوهشی توسعه محیط و سکونتگاه های انسانی)1389(، بخش اول از شرح خدمات: تدوين برنامه و طرح راهبردي؛ بند 2 : بررسي کلي شناسه های برنامه   -

و طرح بهسازي و نوسازي، با همکاری مهندسان مشاور شهرساز و معمار طاش.
-  موسسه پژوهشی توسعه محیط و سکونتگاه های انسانی)1389(، بخش اول از شرح خدمات: تدوين برنامه و طرح راهبردي؛ بندهای 3 تا 6: بررسي و شناسايی 

عوامل تأثیرپذير و تأثیرگذار بر موضوع، با همکاری مهندسان مشاور شهرساز و معمار طاش.
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چکيده
اماکن مذهبی از جمله فضاهايی هستند که هر روزه پذيرای جمعیت زيادی از زائران می باشند که روزبه روز بر تعداد آن ها 
افزوده می شــود. ســاخت فضاهای زيرزمینی در اطراف مکان های زيارتی الزمه پاسخگويی به نیازهای اين جمعیت است. از 
طرفی رعايت اصول و ضوابط مربوط به اينگونه طرح ها و حفظ شأن مکان مقدس از اهمیت بااليی برخوردار است که مستلزم 
ارائه راهکارهايی است که بتواند به شرايط موجود و تمامی نیازها پاسخگو باشد. در پژوهش پیشرو به بررسی اصول و ضوابط  
طراحی فضاهای زيرين شــهری در پیرامون حرم مطهر امام رضا)ع( پرداخته شــده اســت. در اين طرح سعی شده است که 

طراحی فضاهای زيرسطحی متناسب با نیازها و محدوديت های طرح فرادست باشد.

كليدواژه: طرح فرادست، حرم مطهر امام رضا)ع(، فضاهای زيرسطحی، اماکن مذهبی 

Recognition of Various Underground Neighboring Structural Patterns in 
Comparison with the Upper Design Elements of the holy shrine of Imam Reza 

 yReyhane Azadian 
 yZeinab Khademloo

Abstract:
Religious places are the kind of places which accept many pilgrims every day and the number of these 
places is increasing day after day.  In order to respond to these people’s needs, it is necessary to build un-
derground spaces nearby the religious places. On the other hand, it is very important to observe the rules of 
these plans and the dignity of religious places; therefore it is required to offer solutions which can satisfy 
the existing situation and the needs of people. In upcoming research, the principles and design criteria of 
the underground spaces around the holy shrine of Imam Reza is discussed.  In this plan, it has been tried to 
design the underground spaces to fit the needs and limitations of the upper design elements.

Keywords: the Upper Design, the Holy Shrine of Imam Reza, the Underground Spaces, Holy places.

تشخيص انواع الگوهاي ساختاري همجواري عناصر زیرسطحي، در 
نسبت با عناصر طرح فرادست حرم مطهر امام رضا )ع(

برگرفته از طرح ساختاری - عملیاتي گسترش حیات شهری در ترازهای زيرسطحی، تدوين اصول و ضوابط و بررسی تحقق پذيری و نظام اجرايی طرح

پژوهشگران:
y ريحانه آزاديان، کارشناسی ارشد انرژی معماری دانشگاه تهران
y زينب خادملو، کارشناسی ارشد مهندسی معماری دانشگاه رشت
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مقدمه:
موضوع فضاهای زيرســطحی همــواره در طول تاريخ به 
اشــکال و اهداف گوناگون مورد توجه و استفاده قرار گرفته 
است. اوج تفکر اســتفاده از اين فضاها به عنوان راهی برای 
حل معضالت شهری همزمان با تشکیل انجمن تونل سازی 

در سال 1974 آغاز شد.
بديهی است که نتیجه رشد بی رويه جمعیت در شهرهای 
بزرگ، توســعه عمــودی و افقی شــهرها، متراکم شــدن 
ســاختمان ها و کمبود فضاهای شهری، آسیب پذيری باالی 
برخی از بافت های شهری در مقابل مخاطرات طبیعی و عدم 
وجود فضاهای شهری مناسب جهت استفاده در مواقع بحرانی 
اســت.در چنین شــرايطی رعايت اصول و ضوابط  طراحی 
فضاهای زيرين شهری نسبت با عناصر طرح فرادست برای 
حل اين چالش ها ضروری است. لذا با توجه به پتانسیل ها و 

ظرفیت باالی فضاهای زيرسطحی، لزوم بهره برداری از اين 
فضاها بیش از پیش آشکار می شود. 

چنانچه بر اساس راهبردهاي طرح فرادست ايجاد زمینه 
براي رشــد ويژگي هاي اجتماعي و ايجــاد حس مکان در 
محــدوده زيرين پیرامون حرم مطهر رضوي مدنظر باشــد، 
الزم اســت انواع الگوهای همجواری عناصر زيرسطحي، در 
نسبت با عناصر طرح فرادست بررسی  شوند که در ادامه به 

آن پرداخته شده است.
بررسي انواع همجواري عناصر ساختاري .11

1-1-1 همجواري عناصر ساختاري در سطح:
قرارگیــري اين عناصر در مجــاورت يکديگر می تواند به 
حالت های گوناگون در سطح صورت پذيرد که می بايد جهت 
ايجاد ارتباط میان آن ها در هر يک از حاالت ضوابط خاصي 

تدوين شود. اين حاالت عبارت اند از:

نمونه موردينحوه مجاورتنوع عناصر ساختاري مجاور یکدیگر

مجاور و متصل به صورت مستقیم مانند ره باغ عیدگاه و حلقه مفصلقرارگیري پروژه پیشاهنگ در مجاورت پروژه پیشاهنگ

قرارگیري پروژه پیشاهنگ در مجاورت کانون عملکردي

و  عیدگاه  باغ  ره  مانند  مستقیم  صورت  به  متصل  و  مجاور 
حسینیه نبي اکرم

مجاور با فاصله يک معبر مانند ره باغ حضرتي و پاركينگ صبا

قرارگيري پروژه پيشاهنگ در مجاورت كانون عملكردي

مجاور با فاصله يک قطعه مانند ره باغ اميرالمؤمنين، حسينيه 
كرماني ها و هتل بزرگ امام رضا

مجاور با فاصله يک قطعه و يک معبر مانند ر ه باغ قطاع 
2، پروژه ملکه و پارکینگ

y جدول 1: انواع هم جواري هاي عناصر ساختاري زيرسطحي
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نمونه موردينحوه مجاورتنوع عناصر ساختاري مجاور يکديگر

مجاور و متصل به صورت مستقیم مانند پروژه دانیال و ره قرارگیري پروژه پیشاهنگ در مجاورت پروژه انتفاعي
باغ مجاور آن

مجاور و متصل به صورت مستقيم مانند پاركينگ عمومي و حسينيهقرارگيري كانون عملكردي در مجاورت كانون عملكردي

قرارگیري کانون عملکردي در مجاورت کانون 
عملکردي

منازل  و  عمومي  پارکینگ  مانند  معبر  يک  فاصله  با  مجاور 
مسکوني- تاريخي ناظران و کرماني

مجاور با فاصله يک معبر فرعي مانند حسينيه كرمانی ها و ميدانچه قرارگيري كانون عملكردي در مجاورت عرصه عمومي
مجاور آن

قرارگیري کانون عملکردي در مجاورت پروژه انتفاعي

مجاور و متصل به صورت مستقيم مانند پاركينگ عمومي و پروژه 
صبا

پاركينگ عمومي و پروژه ملكه و  با فاصله يک معبر مانند  مجاور 
دانيال
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نمونه موردينحوه مجاورتنوع عناصر ساختاري مجاور يکديگر

قرارگیري عرصه عمومي در مجاورت پروژه انتفاعي

مجاور و متصل به صورت مستقيم مانند پروژه سارا و فضاي سبز 
واقع در ضلع جنوبي آن

مجاور با فاصله يک معبر مانند پروژه آرمان و فضاي سبز واقع در 
ضلع شمالي آن

قرارگيري پروژه انتفاعي در مجاورت پروژه انتفاعي

مجاور و متصل به صورت مستقيم مانند پروژه های ونک و بهار

مجاور با فاصله يک معبر مانند پروژه هاي فرهاد و هتل بزرگ امام 
رضا)ع( و يا پروژه هاي غزال و درخشان

قرارگیري پروژه انتفاعي در مجاورت پروژه انتفاعي

مجاور با فاصله يک پروژه پيشاهنگ مانند پروژه های اقبال و جواهر 
و يا ديبا و ميعاد و يا دانيال و عماد و يا ملكه و افراز

مجاور با فاصله يكي از محورهاي اصلي منتهي به حرم مانند 
پروژه هاي ايمان و ساحل و يا ساحل و ضامن
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1-1-2- همجواري عناصر ساختاري در عمق 
به دلیل وجود اختالف ارتفاع در محدوده قرارگیري عناصر 
ســاختاري در مجــاورت يکديگر در عمق نیــز می تواند به 
حالت هاي مختلفي صورت گیرد که ايجاد ارتباط میان آن ها 

y تصوير 1 : مقطع کلی از نحوه ارتباط عناصر ساختاری همسطح مأخذ: مطالعات مشاور

نیز نیاز به تدوين ضوابط خاص دارد. اين حاالت عبارت اند از:

الف- همسطح
زماني که کف طبقات عناصر ساختاري مجاور يکديگر در 

يک تراز يکسان قرار داشته باشند.

ب- داراي اختالف تراز
با وجودي كه در كل محدوده سطح يک در تراز همكف، حدوداً 
7 الــي 8 متر اختالف ارتفاع وجود دارد اما به دليل اينكه در طرح 
ســاختاري زيرســطحي، پروژه های مجاور، به يكديگر مرتبط و 
در نهايت به شبكه زيرســطحي متصل خواهند شد اين اختالف 
ارتفاع حداكثر به 2 متر خواهد رسيد. لذا حداكثر اختالف ارتفاع در 
پروژه های مجاور كه ممكن است به يكديگر مرتبط گردند 2 متر 
می باشد. اين اختالف ارتفاع با بررسي كدهاي ارتفاعي موجود در 
فايل  Cad نقشــه برداری مورخ 88/06/15 كه در تاريخ89/03/04 
توســط مديريت طرح از كارفرما دريافت شــده و براي مشاورين 

پروژه های پيشاهنگ ارسال شده، استخراج شده است.

2-1الگوهاي1ارتباطي1پيشنهادي1مابين1عناصر1ساختاري1
زیرسطحي:

با بررســي انــواع الگوهاي همجواري عناصر ســاختاري 
زيرسطحي، می توان 5 دسته الگوي پیشنهادي جهت ارتباط 

اين عناصر با يکديگر پیشنهاد نمود:
1- دو عنصر ساختاري مجاور يکديگر بوده و بدون واسطه 

در کنار هم قرار داشته باشند. 

y جدول 2: الگوی)1( پیشنهادي مابین عناصر ساختاري زيرسطحي

برشي از نحوه ارتباط عمودي مابين عناصر ساختارينحوه ارتباط افقي مابين عناصر ساختاري

پالن طبقات در زيرزمین و نحوه ارتباط آن ها به صورت کلي

تراز كف طبقات زيرزميني در هر دو پروژه يكي باشد

ايجاد ارتباط مستقيم و بی واسطه بين زيرزمين پروژه ها، به وسيله احداث بازشوهايي 
مقابل يكديگر در هريک از پروژه ها و احداث درهاي ارتباطي مابين آن ها

كف طبقات زيرزميني در هر يک از پروژه ها داراي ترازهاي مختلف باشند

ايجاد ارتباط مستقيم و بی واسطه بين زيرزمين پروژه ها، به وسيله احداث بازشوهايي 
مقابل يكديگر در هريک از پروژه ها و حل اختالف ارتفاع آن ها از طريق احداث پله، 

رمپ و يا استفاده از پله های برقي در صورت وجود اختالف ارتفاع زياد
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دو عنصر ساختاري مجاور يکديگر بوده و يک معبر سواره از میان آن ها بگذرد.  -2

برشي از نحوه ارتباط عمودي مابین عناصر ساختارينحوه ارتباط افقي مابین عناصر ساختاري

پالن طبقات در زيرزمین و نحوه ارتباط آن ها به صورت کلي

تراز کف طبقات زيرزمیني در هر دو پروژه يکي باشد

ايجاد ارتباط بين زيرزمين پروژه ها، به وسيله احداث راهروهاي ارتباطي كه از زير معبر عمومي می گذرد 

طبقات زيرزمیني در هر يک از پروژه ها داراي ترازهاي مختلف باشند

ايجاد ارتباط بين زيرزمين پروژه ها، به وسيله احداث راهروهاي ارتباطي كه از زير معبر می گذرد و حل اختالف 
ارتفاع موجود بين آن ها در درون همين راهروهاي ارتباطي از طريق احداث پله، رمپ و يا پله برقی.

y جدول 3 : الگوی)2( پیشنهادی مابین عناصر ساختاری زيرسطحی

3- سه عنصر ساختاري )به عنوان نمونه يک کانون عملکردي، يک پروژه انتفاعي و يک ره باغ( مجاور يکديگر بوده و بدون 
واسطه در کنار هم قرار داشته باشند. 
y جدول 4: الگوی)3( پیشنهادي مابین عناصر ساختاري زيرسطحي

برشي از نحوه ارتباط عمودي مابین عناصر ساختارينحوه ارتباط افقي مابین عناصر ساختاري

پالن طبقات در زيرزمین و نحوه ارتباط آن ها به صورت کلي

تراز كف طبقات زيرزميني در هر دو پروژه يكي باشد

ايجاد ارتباط مستقيم و بی واسطه بين زيرزمين پروژه ها، به وسيله احداث بازشوهايي مقابل يكديگر در 
هريک از پروژه ها و احداث درهاي ارتباطي مابين آن ها

كف طبقات زيرزميني در هر يک از پروژه ها داراي ترازهاي مختلف باشند

ايجاد ارتباط مستقيم و بی واسطه بين زيرزمين پروژه ها، به وسيله احداث بازشوهايي مقابل يكديگر 
در هريک از پروژه ها و حل اختالف ارتفاع آن ها از طريق احداث پله، رمپ و يا استفاده از پله برقی 

در صورت وجود اختالف ارتفاع زياد
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برشي از نحوه ارتباط عمودي مابین عناصر ساختارينحوه ارتباط افقي مابین عناصر ساختاري

پالن طبقات در زيرزمین و نحوه ارتباط آن ها 
به صورت کلي

تراز کف طبقات زيرزمیني در هر دو پروژه يکي باشد

ايجاد ارتباط بین زيرزمین پروژه ها از طريق راهروهاي ارتباطي و همچنین تعدادي ويد و يا گودال باغچه که 
سبب تأمین نور و هواي تازه براي فضاهاي زيرزمیني شود، به عنوان کريدور بصري موجب ايجاد ارتباط فضاهاي 

زيرزمیني با سطح شود، سبب افزايش خوانايي اين فضاها شود و در نهايت نوعي تنوع فضايي ايجاد سازد. 

کف طبقات زيرزمیني در هر يک از پروژه ها داراي ترازهاي مختلف باشند

ايجاد ارتباط بین زيرزمین پروژه ها از طريق راهروهاي ارتباطي و همچنین تعدادي ويد و يا گودال باغچه و 
حل اختالف ارتفاع موجود بین زير زمین پروژه ها از طريق اين فضاهاي ارتباطي و به وسیله عناصري نظیر پله، 

رمپ و يا پله برقی. 

برشي از نحوه ارتباط عمودي مابین عناصر ساختارينحوه ارتباط افقي مابین عناصر ساختاري

پالن طبقات در زيرزمین و نحوه ارتباط آن ها به صورت 
کلي

 

تراز کف طبقات زيرزمیني در هر دو پروژه يکي باشد

ايجاد ارتباط بین زيرزمین پروژه ها، به وسیله احداث بازشو در پروژه های به هم چسبیده و احداث 
راهروهاي ارتباطي در جاهايي که از میان آن ها معبر سواره می گذرد.

کف طبقات زيرزمیني در هر يک از پروژه ها داراي ترازهاي مختلف باشند

ايجاد ارتباط بین زيرزمین پروژه ها، به وسیله احداث بازشو در پروژه های به هم چسبیده و احداث 
راهروهاي ارتباطي در جاهايي که از میان آن ها معبر سواره می گذرد و حل اختالف ارتفاع آن ها از 

طريق احداث پله، رمپ و يا استفاده از پله برقی

سه عنصر ساختاري )به عنوان نمونه يک کانون عملکردي، يک پروژه انتفاعي و يک ره باغ( مجاور يکديگر بوده و يک   -4
معبر سواره از میان آن ها بگذرد.  

y جدول 5: الگوی)4( پیشنهادي مابین عناصر ساختاري زيرسطحي

دو عنصر ساختاري مجاور يکديگر بوده و يک ره باغ سبز عريض و يا يک فضاي باز ، پیاده راه عريض، فضاي عمومي   -5
مانند میدانچه از میان آن ها بگذرد. 

y جدول 6: الگوی)5( پیشنهادي مابین عناصر ساختاري زيرسطحي
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جمع بندی
در اين پژوهش به منظور دستیابی به پاسخ اصلی تحقیق 
مینی بر بررســی همجواري عناصر زيرسطحي، در نسبت با 
عناصر طرح فرادســت به تفکیک و بررســی انواع الگوهاي 
همجواري عناصر ساختاري زيرسطحي پرداخته شده است. 
در اين راستا 5 دسته الگو جهت ارتباط اين عناصر با يکديگر 
پیشنهاد شده است. با توجه به الگوهای پیشنهادی روابطی 

به شرح زير حاکم شده است.
1- دو عنصر ساختاري مجاور يکديگر بوده و بدون واسطه 

در کنار هم قرار داشته باشند.  
1-1 ايجاد ارتباط مســتقیم و بی واســطه بین زيرزمین 
پروژه ها، به وسیله احداث بازشوهايي مقابل يکديگر در هريک 

از پروژه ها و احداث درهاي ارتباطي ما بین آن ها
1-2 ايجاد ارتباط مســتقیم و بی واســطه بین زيرزمین 
پروژه ها، به وسیله احداث بازشوهايي مقابل يکديگر در هريک 
از پروژه هــا و حل اختالف ارتفاع آن ها از طريق احداث پله، 
رمپ و يا استفاده از پله های برقي در صورت وجود اختالف 

ارتفاع زياد

2- دو عنصر ســاختاري مجاور يکديگر بوده و يک معبر 
سواره از میان آن ها بگذرد.

2-1- ايجاد ارتباط بین زيرزمین پروژه ها، به وسیله احداث 
راهروهاي ارتباطي که از زير معبر عمومي می گذرد

2-2- طبقــات زيرزمینــی در هريــک از پروژه ها دارای 
ترازهای مختلف باشند. ايجاد ارتباط بین زيرزمین پروژه ها، 
به وسیله احداث راهروهای ارتباطی که از زير معبر می گذرد 
و حل اختــالف ارتفاع موجود بین آن هــا در درون همین 

راهروهای ارتباطی از طريق احداث پله، رمپ و يا پله برقی

3- ســه عنصر ســاختاري )به عنوان نمونــه يک کانون 
عملکــردي، يک پروژه انتفاعي و يک ره باغ( مجاور يکديگر 

بوده و بدون واسطه در کنار هم قرار داشته باشند.
3-1- ايجاد ارتباط مســتقیم و بی واسطه بین زيرزمین 
پروژه ها، به وسیله احداث بازشوهايي مقابل يکديگر در هريک 

از پروژه ها و احداث درهاي ارتباطي مابین آن ها
3-2- ايجاد ارتباط مســتقیم و بی واسطه بین زيرزمین 
پروژه ها، به وسیله احداث بازشوهايي مقابل يکديگر در هريک 
از پروژه هــا و حل اختالف ارتفاع آن ها از طريق احداث پله، 
رمپ و يا استفاده از پله برقی در صورت وجود اختالف ارتفاع 

زياد

4- ســه عنصر ســاختاري )به عنوان نمونــه يک کانون 
عملکــردي، يک پروژه انتفاعي و يک ره باغ( مجاور يکديگر 

بوده و يک معبر سواره از میان آن ها بگذرد. 
4-1- ايجاد ارتباط بین زيرزمین پروژه ها، به وسیله احداث 
بازشــو در پروژه های به هم چســبیده و احداث راهروهاي 
ارتباطي در جاهايي که از میان آن ها معبر سواره می گذرد. 

4-2- ايجاد ارتباط بین زيرزمین پروژه ها، به وسیله احداث 
بازشــو در پروژه های به هم چســبیده و احداث راهروهاي 
ارتباطي درجاهايی که از میان آن ها معبر ســواره می گذرد 
و حل اختالف ارتفاع آن هــا از طريق احداث پله، رمپ و يا 

استفاده از پله برقی

5- دو عنصر ســاختاري مجاور يکديگر بوده و يک ره باغ 
ســبز عريض و يا يک فضاي باز ، پیــاده راه عريض، فضاي 

عمومي مانند میدانچه از میان آن ها بگذرد. 
5-1- ارتباط بین زيرزمیــن پروژه ها از طريق راهروهاي 
ارتباطي و همچنین تعدادي ويد و يا گودال باغچه که سبب 
تأمین نــور و هواي تازه براي فضاهاي زيرزمیني شــود، به 
عنوان کريدور بصري موجب ايجاد ارتباط فضاهاي زيرزمیني 
با سطح شود، ســبب افزايش خوانايي اين فضاها شود و در 

نهايت نوعي تنوع فضايي ايجاد سازد.
5-2- ايجــاد ارتباط بیــن زيرزمین پروژه هــا از طريق 
راهروهاي ارتباطي و همچنین تعدادي ويد و يا گودال باغچه 
و حل اختالف ارتفاع موجود بین زير زمین پروژه ها از طريق 
اين فضاهاي ارتباطي و به  وســیله عناصري نظیر پله، رمپ 

و يا پله برقی.

منابع و مأخذ:
فجر توسعه )مهندسین مشاور(، )1390(، طرح ساختاري-عملیاتی گسترش حیات شهري در ترازهاي زيرسطحی ، شرکت عمران و مسکن سازان ثامن، مشهد.
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مقدمه
شهرهاي بدون کنترل به  طور افقي گســترش  يافته اند و 
مشکالتي از جمله ترافیک، آلودگی هوا، کاهش فضاي سبز 
و کاهش منابع آبي را به وجود آورده اند که اين گونه توسعه 
با توسعه پايدار مغايرت دارد. بهینه سازی سطوح زيرزمیني 
به معناي کاهش حجم شهرها است. اين فضاها می تواننــد 
فضاهاي جديد را براي توسعه شهر به وجود آورند و بعضي از 
عملکردهای شهري ماننـد خريد، حمل ونقل و... را تا حدي 
به فضاهاي زيرين منتقل نمايند کـه بنابراين فعالیت هــای 
اجتماعي و توسعه فضاي سبز در سطح امکان بیشتري دارد. 
فضاها،  از  بهتر  استفاده  باعـث  زيرزمیني  فضاهاي  توسعه 
رواني جريان ترافیک، کاهش آلودگي صوتي و بهبود کیفیت 

زندگي میشود.
حیات زيرسطحي يا شهر زيرزمیني توسعه بخشي از شهر 
است که بنا به شرايطي ويژه در زير سطح اصلي شهر شکل 
می گیرد و می تواند شــامل بیشــتر اجزاء زندگي در عرصه 
عمومي شــهرها به لحاظ اجتماعي، اقتصادي و معنائي نیز 
باشــد. توسعه زيرسطحي شــامل مجموعه ای از سازه های 
زيرزمیني است که به  منظور دفاع در مقابل سوانح، سکونت، 
مراکــز کار و تجارت، ســامانه حمل ونقــل، انبارهاي غذا، 

کانال های تأسیســات و دفع پسماند و يا مجموعه ای از اين 
عوامل مورد استفاده قرار گیرد. توسعه زيرسطحي می تواند 
طیف متنوعي از اقدامات کالبدي در ســطوح زيرين شهر 
را شــامل شــود. اين واژه می تواند به شبکه ای از تونل های 
ارتباطــي میان ســاختمان ها از قبیل بخش هــای اداري، 
فروشــگاه ها، ايســتگاه های قطار زيرزمیني، مجموعه های 
هنري و ساير کاربری های جاذب در تراز زيرين اطالق شود. 
ايــن فضاها می توانند از طريــق فضاهاي عمومي و يا ابنیه 
متصل به آن قابل دسترس باشند. در پاره ای از موارد براي 
اين فضاها دسترســي مجزا در نظر گرفته می شود. در اين 
پژوهش قرار است تعريف کلی از ترازهای زيرسطحی و مزايا 
و معايب آن گفته شــود و حیات زيرسطحی کشور ژاپن و 
مزايا و معايب ضرورت اســتفاده از ترازهای زيرســطحی و 
چالش های رو به آينده آن در کالن شــهرهای ژاپن چگونه 

انجام می گردد.
فضاSpace(1(1و1ترازهاي1زیرزميني:.11 1-1

توسط  زيرســطحی  ترازهاي  از  استفاده  انعکاس  اولین 
آرشیتکت Eugene Henord به  منظور ايجاد الگوهاي شهري 
در اوايل قرن 20 ارائه شد و خواستار ساخت گالری های چند 

روند برنامه ریزی و ضرورت ایجاد فضاهای زیرسطحی در ژاپن

y نرگس حمزه، کارشناسی ارشد مرمت شهری، دانشگاه تهران

y .شکل 1: منابع با ترازهای زيرسطحی، منبع: مرکز پژوهشی توسعه محیط و سکونتگاه های انسانی
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طبقه براي به زير بردن ترافیک شهري، تأسیسات زيربنايي 
شهري و ضايعات و کاالها بود. ايده جدايي در عملکردهاي 
Edouard Utud-  شهري بعداً توسط پدر شهرسازي زيرزمیني
jian پیگیري شد. او اصول استفاده از فضاهاي زيرين به عنوان 

قسمتي از فضاهاي شهري در اويل دهه1930 معرفي نمود. 
و انتقال عملکردهای مدرن شهر را به منظور کاهش ترافیک 
در سطح و افزايش زيبايي شهر پیشنهاد نمود. فعالیت هايی 
مدنظر او شامل حمل ونقل عمومي، پارکینگ، ساختمان های 
عمومي و خصوصي مانند بانک ها، تئاتر، و... بود. در دهه دوم 
قرن 20 اين موضوع توسط محققین مختلف پیگیري شــد. 
مزاياي عمده مجموعه های زيرزمینی که ارائه شده به شرح 

زير است:
y   .فضاهاي زیرزمينی فضاهایي براي توسعه شهر هستند 

محافظ هایی طبيعي  به صورت  این مجموعه ها   -
عمل می كنند)گرمايي، مکانیکي هیدروليکی و آکوستیکي(.
محفوظ بودن این مجموعه ها از پدیده های جوي   -
در اين پژوهش بــه زيرمجموعه فضا می پردازيم و در آن 
جنبه هــای مثبت و منفی در مرحله ســاخت، بهره برداری 

فضاهای زيرسطحی کشور مورد مطالعه بحث می گردد. 
كنترل گرما  -1-1

کنترل دما و کاهش اتالف انرژي در ســاختمان هايی   -
که در مناطق سرد ساخته می شود

و  تشعشع  دلیل  به  حرارت  تبادل  گرم،  مناطق  در   -
انتقال حرارت کاهش می يابد.  

و  آب  مناطق  در   Earth-Contact سرمايش  سیستم   -
هوايي گرم امکان پذير است.

کاهش مصرف انرژي به دلیل کاهش هوا نفوذ.  -
محافظت در برابر پدیده های جوي  -2-1

بناهايي که در زير زمین ساخته می شوند، به طور طبیعـي 
مصون  طبیعي  بالهاي  سـاير  و  تنـدبادها  ترنـادوهـا،  از 
هستند. آسیب پذيرترين قسمت سازه زيرزمینی محـل ورود 

بـه ايـن سازه ها در سطح زمین است.  
محافظت در برابر آتش سوزی     -3-1

برابر  در  طبیعي  محافظ  يک  زيرزمینــی  ســازه های 
آتش سوزی های خارجي می باشند. زمـین غیر قابل سوختن 
خود  زير  در  سازه  براي  مناسب  ايزوله  سطح  يک  و  است 

فراهم می سازد.  
عملکرد در هنگام زلزله  -4-1

به دلیل اينکه پديده »تشديد« که براي ســازه های باالي 
سطح زمین اتفاق می افتــد در مـورد ســازه های زيرزمیني 
بیـشتري  ايمنـي  از  می افتــد  اتفـاق  کمتـر  شـدت  با 
برخوردارنـد. امـا مکان يابی اشتباه براي ساختن ســازه های 
زيرزمینــی ممکن است در هنگام زلزله مشکل ســاز شود و 
به طوركلی عملکرد سازه های زیرزمينی در موقع زلزله 

بسيار عالي بوده است.  
محافظت در برابر سروصدا  -5-1

با ايجاد ســازه های زيرزمینــی امکان نفوذ ســروصدا به 
حداقل می رسد و تنها محل ورود سروصدا محل های ورود به 

مجموعه های زيرزمینی در تراز زمین است.  
محافظت در برابر انفجار  -6-1

مانند ســروصدا، زمین قابلیت جذب انرژي انفجار را دارا 
می باشد. 

ايمني در برابر تشعشعات هسته ای    -7-1
به دلیل سازه های خاصي در ترازهاي زيرزمیني و پوشش 
برابر  قابلیت محافظــت در  ايـن ســازه ها  خاك روي آن، 

تشعشعات هسته ای را دارا می باشند.
امنيت  -8-1

1-8-1- محدوديت دسترسي
مهم ترين مزيت امنیتي ترازهاي زيرزمینی، محدود بودن 
نقاط دسترسي به ايـن فـضاها است که به راحتی قابل کنترل 

است.
2-8-1- غیر قابل دسترس بودن   

و  ورودي  مجاري  از  غیر  به  زيرزمیني  ترازهاي  به  نفوذ 
خروج آن غیر ممکن است چرا کـه نفوذ از طريق کندن و 

تخريب زمان بر و قابل رؤيت است.  
3-8-1- قابل کنترل بودن

بروز  اين معنا است که در صورت  به  بودن  قابل کنترل 
مشکل و يا ســانحه ای جلـوگیري از گسترش آن به سطح 

زمین بسیار آسان است. 
 )Visual impact( 1-9- تأثير بصري

كمتري  بصري  تأثير  داراي  زیرزمينی  ســازه های 
نسبت به سازه های مشابه می باشند كـه در روي سطح 
زمين ایجاد می شود. بنابراین در محل هایی كه از نظر 
در  مجموعه صنعتي  يک  ماننـد  بصري حساس هستند 
نزديکي يک منطقه مـسکوني اسـتفاده از ترازهـاي زيرزمین 

ايـن مشکل نمايد را حل می نمايد.  
در میان مزاياي غیرمستقیم، مهم تريــن کارايي مربوط به 
کارآيــی عملکرد است. بـه تازگي مطالعات زيادي در مورد 
مجموعه های زيرزمینی و توسعه شهري پايدار صورت گرفته 
اسـت. موضوع معمول در تمام اين مطالعات ضروري بودن 
زيرين  ترازهاي  حال،  هر  بـه  است.  زير  ترازهاي  طراحي 
هنگامي که با سطح زمین مقايسه می شوند داراي مشکالتي 

بـه شرح زير هستند: 
y نياز به انرژي بيشتر براي روشنایي
y هزینه ساخت بيشتر
y تصویر منفي نسبت به فضاهاي زیرزمين
y عدم احساس امنيت نسبت به فضاهاي زیرزمينی
y  مشکالت اتصال ســازه های زیرزمينی با هم و با سطح
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زمين
y پتانسيل تأثيرات آب های زیرزمينی
y  با توجه به عدم قابليت »رؤیــت«  نمی توانــد تصور

مشخصي از محل ایجاد كند
y  به علت عدم وجود حجم در فضا، احساس در مورد ابعاد

این مجموعه ها وجود ندارند. 
نظامي،  مقاصد  براي  سال  صدها  زيرزمینــی  فضاهاي   
ســاختمان های مذهبي، انتقــال آب و فاضالب و پناهگاه 
مورد استفاده قرار می گرفته انــد و بعدها به  منظور استفاده 
در شــبکه های حمل ونقل مورد استفاده واقع شد به ويژه به 
منظور حمل ونقــل ريلي صـدها تونل در قرن 19 در اروپا 
ساخته شد و در اواخر دهه قرن 20 استفاده های جديـدي از 
ترازهـاي زيرين براي انبار و پارکینگ به عمل آمد و امروزه 
هر گونه فعالیت شهري را می توان در زير زمین تصور نمود. 
عملکردهايي که در مورد ترازهاي زيرين پیشنهاد می شــود 
شامل حمل ونقل)حرکت عابر پیاده، تونل، حمل ونقل ريلي، 
ســاختمان های  انرژي،  انتقال  تونل هــای  پارکینگ،  راه(، 
تفريحي و اداري، ســرويس های مربوط به ســاختمان های 
فرهنگی، مراکز تجاري، نواحي مسکوني و پايگاه های نظامي 
آن  نشانگر  مطالعات  وجود  این  با  می باشــد.  دفاعي  و 
و  نواحي مسکوني  براي  زمين  زیر  فضاهاي  كه  است 
براي گذران وقت طوالنی مدت مناسب  محل هایــی 

نمی باشد.
و  تاريخ  به  بسته  زمیني  زير  ترازهاي  نقش  و  موضوع 

پیشینه از شهر به شهر متفاوت اسـت و به طــور مثال به دو 
مورد در زير اشاره می شود:  

y  شهر زیر زميني مونترال به علت شرایط محيطي توسعه
یافت. اولین فضاي زير زمیني مرتبط با خطوط راه آهــن که به 
داليل آب و هوايي گسترش يافت بین ســال های 1912 و 1918 

در شهر مونترال به وجود آمد. 
y  سال زمین لــرزه  از  بعد  زمیني  زير  فضاهاي  توکیو  شهر  در 

1923 به همراه ساخت اولین قطار زير زمیني آغاز شد و به دلیل 
يافتند. توسعه  فضاها  ايـن  زمین  گراني  و  کمبود  زياد،  شلوغي 

نگاهی به پژوهش صورت گرفته در ژاپن)روند .21
برنامه ریزی و ضرورت ایجاد فضاهاي زیرسطحی(:

از  استفاده  محیطي  جنبه هــای  معايب  و  فوايد   -1-2
فضاهاي زيرسطحی

چکیده موارد مطرح  شده در مطالعات به قرار زير است:  
y درآمدی بر استفاده از فضاهاي زيرسطحی در ژاپن
y چالش های طراحي در ترازهاي عمیق زيرسطحی
y جنبه های مثبت محیطي سطحي فضاهاي زيرسطحی
y بررسي جنبه های منفي اثرگذار بر محیط
y )2 برنامه ريزی های آينده براي به  کارگیری فضاهاي زيرسطحی )شکل
y .چالش های پیش رو در آينده

به طور خالصه در اين مطالعه جنبه های محیطي فضاهاي 
زيرسطحی در چارچوب زيـر بررسي شده اند: 

y در ايستگاه مترو توکیو Yaesu شکل 4 : مرکز تجاری زيرسطحیy شکل5: پیشنهاد استفاده کارا از ترازهای عمیق زيرسطحی در ژاپن

y شکل 2 : دورنمايی از فضاهای زيرسطحی مورد مطالعه در ژاپنy 1 شکل 3 : قسمتی از فضای حمل ونقل زيرسطحی در بزرگراه شماره
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y جدول 1: نمونه های واقعي استفاده از ترازهاي عمیق زيرسطحی در ژاپن

مرحله کار حداکثر عمق هدف پروژه نام پروژه

بهره برداری 49 متر ريل قطار O-edo خط مترو

بهره برداری 85 متر کنترل سیل و مخزن آب تونل و راه آب رود Imai)شكل6(

در دست ساخت 40 متر بزرگراه شاهراه شهری مدور مركزی Shinjuku)شكل 7(

ساخت 45 متر کنترل سیل و مخزن آب راه آب شماره 7

ساخت 45 متر انتقال برق Hibiya-Tsukiji تونل تأسيساتی

برنامه ريزی بیش از 30 متر بزرگراه شاهراه شهری مدور شمالی

برنامه ريزی 40 متر بزرگراه کمربندی توکیو

y با حداکثر عمق 85 متر Imai شکل 6: تونل اطمینان و راه آب رود

y شکل 7: شاهراه های شهری مدور مرکزی
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در اين مطالعه بکارگیــری ترازهاي عميق زیرسطحی 
به عنــوان راه حلــی مناسب براي توسعه اين گونه فضاها به 

داليل زير پیشنهاد شده است: 
y  فضاهاي زيرســطحی عمیق به صورت کلي در شهرها استفاده

نشده اند.  
y  براي مالي  خسارت  زيرســطحی  عمیق  ترازهاي  از  استفاده 

پروژه های موجود به وجود نمی آورد.
y  موانع قانوني اجراي چنین پروژه هايــی به سادگي قابل بحث و

تجديد نظر است.
2-1-1- جنبه های مثبت محیطي فضاهاي زيرسطحی:

به طور گذرا جدول شماره )2( جنبه های مثبت فضاهاي 
زيرسطحی شهري را نشان می دهد.

2-1-2- تأثیرات منفي فضاهاي زيرسطحی بر محیط: 
به طور گذرا جدول 3 و 4 شماره تأثیرات منفي به کارگیری 

y تأثیر بر حفاظت طبیعت پیرامون و کیفیت و میزان منابع آبي
y تأثیر بر سیما و چهره شهر
y  تأثیر بر چگونگي حمل ونقــل شهري و میزان آلودگي صوتي و

لرزه های ناشي از عبور و مرور 
y جنبه های مختلف حفظ ايمني در ترازهاي زيرسطحی
y تأثیرات رواني بر افراد چون احساس آشفتگي و اضطراب

استفاده  »ضرورت  پرسـش  به  پاسخ  در  فوق  مطالعه 
از فضاهاي زیرسطحی شهري در كالن شهرهای ژاپن 

چيست؟« سه نکته اساسي را ارائه می دهد:
y  عمومي حمل ونقــل  وسايل  و  فضاها  به  نیاز  افزايش   -

مانند بزرگراه ها و قطارهاي شهری

y  کمبود فضاهاي سطحي براي ايجاد کاربری های موردنیاز)شکل
3 و 4(

y مقابله مناسب با بالهاي طبیعي پی درپی چون سیل و زلزله

y جدول 2: جنبه های مثبت به کارگیری فضاهاي زيرسطحی شهری

نمونه هاجزئياتسودمندی ها

داکت هاي چند عملکرديجانمايي شريان های حیاتيبهبود عملکردی

بزرگراه ها و ريل های قطاربهسازي عبور و مرور

مراکز خريد و پارکینگ هااستفاده کارا از فضا

تونل های اطمینان ذخیره آبجلوگیری از سوانح

تاالر مراسم، سالن ژيمناستیک و...جلوگیري از ديد مزاحممحافظت از محيط پيرامون

کنترل پسماندهاي صنعتيجلوگیري از بو، صوت و گردوخاك و مزاحم

موزه ها و تاالرهاي موسیقيعايق در برابر صوت و نورعایق سازی كارآمد

ايمني جمعيامنيت و ایمنی

ايمني سازه ها)شکل 8 و 9(

کلیساها و فضاهاي تفريحي و موزه ها استفاده مناسب از مرموز بودن فضا)شکل 10(تأثيرات روانی
شهري

y شکل 8: ايمنی نسبی فضاهای زيرسطحی عمیق در برابر زلزلهy  شکل 9 : مقايسه میزان آسیبديدگی فضاهای رو سطحی)باال( و زيرسطحی
San-Nomiya  )پايین(
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y شکل 10 : شکل استفاده مناسب از مرموز بودن فضا نمايشگاه طال )راست(، پارك کوشیکینو

اقدامات پیشگیرانهمشکالتمواردمعايب فضاهاي  زيرسطحی

مرحله ساخت

سوانح در فضاهاي باريک و 
تخلیه مواد ساختماني

سوانحي چون ريزش تونل، آتش سوزی، 
انفجار و بالياي طبیعي چون سیل و 

زمین لرزه

به  کارگیری ابزارهاي ايمن و تعبیه راه های 
خروج اضطراري

تأثیرات فیزيکي بر مردم و 
عبور و مرور

آلودگي صوتي، گردوغبار، لرزه، بوي 
نامساعد، نشست های ناگهاني زمین، 
ارتعاش زمین، اختالل در عبور و مرور

پیش بینی خطرها و مراقبت های ويژه در 
حین کار

تأثیر محیطی بر طبیعت 
پیرامون

تغییر تراز و تأثیر بر کیفیت آب های 
زيرسطحی، واکنش های شیمیايي ناشي 

از کندن زمین

پیش بینی خطرها و مراقبت های ويژه در 
حین کار

y جدول3: موارد کلي معايب به  کارگیری فضاهاي زيرسطحی در مرحله ساخت

y )شکل 11: تأثیرات محیطي بر طبیعت پیرامون )تغییر تراز آب های زيرسطحی و ارائه راهکار

y جدول 4: موارد کلي معايب به کارگیری فضاهاي زيرسطحی در مرحله بهره برداری 

اقدامات پیشگیرانهمشکالتمواردمعايب فضاهاي  زيرسطحی

مرحله بهره برداری

سوانح ناگهاني در تونل های 
زيرسطحی)شکل 12(

آتش سوزی، اقدامات تروريستي،  
زمین، انفجار، سیل و خاموشي، لرزه

به  کارگیری ابزارهاي ايمن و تعبیه راه های 
خروج اضطراري

تأثیرات محیطي بر طبیعت 
پیرامون

تغییر تراز و تأثیر بر کیفیت آب های 
زيرسطحی، آلودگي هوا، لرزش زمین 

و آلودگي صوتي

پیش بینی عوامل و مراقبت های ويژه در زمان 
بهره برداری

عوامل آزاردهنده فیزيکي و سلب 
آسايش

تاريکي، دما و رطوبت نامساعد هوا، 
شرايط ناايمن براي افراد کم توان

به  کارگیری سیستم های تهويه مطبوع کارآمد، 
بهره گیری موضعي از نور طبیعي

نورپردازي و روشنايي مناسب، تعبیه راه های حس تشويش و اضطرابتأثیرات رواني
خروج اضطراري و حجم فضاها)شکل 13(
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و Namba که اغلب مرکز شمالي و جنوبي خوانده می شوند، 
از اصلی ترين، مراکز اين شهر به حساب می آيند. 

دو  ژاپن  در  زيرسطحي  بزرگ  مجموعه  پنج  میان  از 
Dia- با 81765 مترمربع و Crysta Nagahori  مجموعه بزرگ

mor Osaka با 42977 مترمربع مساحت در اوکازا قرار دارند 

که در مجموع داراي بیش از 1200 واحد تجاری و رستوران 
در ترازهاي زيرسطحی می باشند. تقريباً در تمام خیابان های 
اصلي شهر پیاده راه های زيرسطحي که داراي کافی شاپ ها، 
رســتوران ها، مغازه هــای تجاري متنوع با فضاهاي مترو و 
پارکینگ هــای عمومي پیوند يافته انــد. در زمان بارندگي و 
روزهاي بسیار گرم تابستان، بدون هیچ محدوديتي می توان 
از ايستگاه های مترو و پیاده راه های زيرسطحي به مکان های 
دلخواه و بدون مواجه شدن با فضاهاي خارجي، دست يافت.

اين  در  زيرسطحي  عملکردي  چند  فضاهاي  ديگر  از 
شهر می تــوان به مجموعه هــای Whity،Gare ، Dojima و 

فضاهاي زيرسطحی شهري بر محیط را نشان می دهد.
2-1-3-چالش های پیش رو در آينده

به  بگیرند  قرار  بايد مورد مالحظه  آينده  مباحثي که در 
قرار زيرند:

y دشواری های بسیار در نگهداري محیط و اسکان مردم  -
y  رسیدن به ايمني پايدار در برابر فشار زمین و آب  -
y توجه بیشتر به افراد کم توان و سالخورده  -
y درك درست از تأثیرات بلندمدت محیطي  -
y  ايمني و امنیت فضاهاي چند عملکردي همگاني  -

مجموعه1های1زیرسطحی1در1شهرهای1ژاپن.31
Crys- و Diamor Osaka  مجموعه های زيرسطحی  -1-3

ta Nagahori در اوزاکا: 

اوزاكا از نظر مساحت فضاهاي زیرسطحی در ژاپن 
در رتبه نخست قرار دارد. بیشتر شهرهاي ژاپن معمــوالً 
 Umeda بیش از يک مرکز شهري دارند و در اوکازا دو مرکز

y شکل 12 : سرازير شدن ناگهانی سیل به فضاهای زيرسطحی در اثر بارش بسیار شديد

y شکل 13 : به کارگیری نور طبیعی توسط آيینه های گردان با جهت تابش خورشید دانشگاه مینسوتا
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y Diamor Osaka شكل 14 : فضاهای مترو مجموعه

y در اوزاکا Diamor Osaka شکل 15 و 16 : مجموعه

از  بسیاري  ديگر  بیان  به  کرد.  اشاره  هیلتن  تجاري  مرکز 
جذابیت های اين شهر در نگاه نخست ديده نمی شــود، مگر 
اينکه با کمي جستجو با دنیاي خارق العــاده زيرسطحي آن 

آشنا شويم.
در اوکازا بخشي از حمل ونقل سواره در بزرگراه ها در روي 
سطح در نظر گرفته شده درحالی که بخش عمدهاي از پیاده 
راه هــا در پیوندي پیچیده با مراکز خريد عمده به زيرزمین 
منتقل شده است. در فضاهاي جديدتر، با تکنیک های طراحي 
و آفـرينش ســکانس های ناگهاني برخورد با نور طبیعي و 
استفاده از گیاهان دکوراتیو، آب نماهــا و مجسمه سعي در 

پوشاندن ماهیت تونل مانند و تاريک فضاها شده است.
تعديل  در  معماران سعي   Crysta Nagahori در مجموعه 
حس زيرســطحی بودن فضاها به کمک ترفندهای معمارانه 
داشــته اند و نور فیلتر شده خورشید، آب نماها و سقف های 
شیشه ای در حدود يک سوم از فضاها بکار گرفته شده است. 
بسیاري از مشتريان اين فضا به علت پیوند مناسب آن با 5 
ايستگاه مترو ابراز خشنودي می نماينــد. بيش از100 مغازه 
و 1030 فضاي پاركينگ در این مجموعه در زیر سطح 

طراحي شده است.
مجموعه Kawasaki Azalea در کاوازاکي:  -2-3 

اين مجموعه در کاوازاکي به مساحت  56704 مترمربع 
واقع شده است و شامل فضاهاي متنوع تجاري زيرســطحی 

است.  

مجموعه های زيرسطحی  توکیو:  -3-3
در مرکز شهر توکیو ايستگاه های مترو در تراز زيرين شهر 
به يکديگر مرتبط شــده اند و شامل مراکز خريد زيرسطحی 
می باشــند که دو ايستگاه Shinjuku و Shibuya از نمونه های 
بارز آن به شمار می رونــد. شبکه تونل هــای زيرسطحي به 

توکیو چهره يک کالن شهر واقعي داده است.
جمع بندی:.41

در شهرهاي توکیو، کاوازاکي و اوزاکا نیز رشد جمعیت و 
همزمان رشد تقاضا براي ايجاد کاربری ها و فضاهاي موردنیاز 
در بافت هــای متراکم شهري و کمبود و ارزش زمین دلیل 
از  بخشي  و گسترش  زيرســطحی  ترازهاي  به  نفوذ  اصلي 

حیات شهري در اليه های پايین تر از سطح بوده است.
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y Diamor Osaka شکل 17 : پیاده راههای زيرسطحی مجموعه

منابع و مأخذ:
-بخش اول از شرح خدمات: راهبردي تدوين برنامه و طرح)1389(، موسســه 

پژوهشی توسعه محیط و سکونتگاههای انسانی.
- همکاری مهندسان مشاور شهرساز و معمار طاش.

y شکل 18 : به کارگیری تکنیک های طراحی جهت کاهش حس زير سطح بودن

y شکل 19 : استفاده از پوشش گیاهی و سرزندگی در فضا

y شکل 20 : خلق سکانس های جذاب

y در اوزاكا Crysta Nagahori شكل 21 : مجموعه
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y در کاوازاکي Kawasaki Azalea شکل 23: مجموعه

y در اوزاکا Crysta Nagahori شکل 22 : مجموعه
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مقدمه
هستند:  روبرو  متعددي  مشکالت  با  امروزي  شهرهاي 
مشکالت ترافیکي، آلودگي هوا، افزايش جمعیت و تقاضاي 
روزافزون مسکن، ارائــه خدمات شهري و ...، بزرگ تريــن 
چالش پیش روي آن هــا، چگونگي رشد و توسعه از درون 
يا بیرون شهر می باشد. توســعه های شهري در شهرسازي 
بلکه  نیست  شهر  کردن  بزرگ  و  دادن  وسعت  نـوين، 
حفاظت، مرمت آن و تکامل چرخه بهره وری از فن آوری های 
نوين است: افزايش کیفیت فضاهاي شهري، استفاده بهینه 
از زمین و فضا، به کارگیــری تکنولوژي در خدمات شهري 
مواردي از اين تکامل محسوب می گردنــد. روش تحقق و 
دســت يابی به اين اهداف در چهارچوب تجربه های کنوني 

استفاده از رويکرد "پروژه شهري" است.
افزايش ظرفیت هــای توسعه شهري با برنامه ريــزی و 
بر اساس مباني   )Deep City(طراحي فضاهاي شهر زيرين
توسعه پايدار و به کارگیــری دستاوردهاي نوين تکنولوژي 
از موضوعات روزآمد شهرسازي جهاني است. پژوهش هــای 
بسیاري در نقاط مختلف جهان پیرامون اين موضوع صورت 
گرفته است. همزمان رويکردهاي انساني و روان شــناختی 
دستیابي به فضاهاي مطلوب و با کیفیت در شهر زيرين و 
نیز چگونگي ارتباط ترازهاي زيرين و فوقاني است بررسي 
شده. همچنین همايش هــا و کنگره های مختلفي در گوشه 
و کنار جهان با حضور صاحب نظران و دست اندرکاران تولید 
اين گونه فضاها برگزار می گردد و مســئله طراحي و ايجاد 

ترازهاي زيرسطحي پويا و کارآمد در راستاي توسعه پايدار 
و مشکالت پیش روي جوامع پیشرفته و درحال توســعه به 

گونه ای جدي پیگیري می شود.
بنا بر نتايج تالش هــای انجام شده تاکنون و ارزيابي اولیه 
از علت هــا و هدف های تولید فضاهاي شهر زيرين، می توان 
گفت داليل گوناگوني براي تولید اين گونه از فضا وجود دارد 

که در تجربه های متفاوت اهمیت آن ها نیز متفاوت است.
تبيين1واژگانی1عنوان1پژوهش:.11

عنوان منتخب »گسترش حيات شهری در ترازهای 
زیرسطحی«، بنا بر دريافت مديريت طرح، همان »طراحی 
شهر زیرین« است و توسط مديريت طرح به ترتیب زير 
تبیین می گردد، تا در فرايند پیش رو موردتوجه قرار گیرد:

y  گســترش: هدف عمده طــرح، ايجــاد موضوعی جديد  
در عرصه جديد نیست، بلکه خواسته آن، توسعه و فراگیر ساختن 
موضوعی موجود در عرصه های تازه می باشد. به همین دلیل تعارض 
آن با طرح فرادست يا الزام طرح فرادست به تغییر، در نگرش نخست 
مفروض نیســت، مگر آنکه مطالعات اين نتیجه را قطعی سازد.

y  حيات شــهری: موضوع موجودی اســت که قرار است  
در عرصه های ديگر گسترش يابد. يعنی توسعه زندگی شهری )در 
اين فرض زندگــی زائر در فرايند امر زيارت(، با تمام ويژگی ها و 
جوانب و با توجه به پیوستارهای شهری بستر و زمینه آن، بايد به 
پیوند و ارتباط چند ســويه حیات شهری در ترازهای گوناگون با 
يکديگر و با عناصر میدانی و کانونی آن )به ويژه حرم مطهر( توجه 

کرد )توسعه شهر در سطوح زيرين(. 

گسترش حيات شهری در ترازهای زیرسطحی كانادا

y محمدتقی حسینی، رئیس مرکز پژوهشی توسعه محیط و سکونتگاه های انسانی

y شکل 1: نمونه های فضاهای زيرسطحی
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y  ترازهــای زیرســطحی: عرصــه تــازه ای کــه برای  
گســترش موضوع حیات شــهری در بافت پیرامون حرم مطهر 
مدنظر قرارگرفته، »ترازهای زیرسطحی« است. بنابراين فرض 
استفاده از يک تراز، همچنان که فرض استفاده از چند تراز، قبل 

از دستیابی به نتیجه مطالعات، موّجه نیست.
عوامل1مؤثر1و1ویژه1در1شــکل1گيری1مجموعه1های21.1

زیرزميني:
نمونه هــا و پژوهش هــای صورت گرفته در  بررسي  در 
کشورها به گونه ای کلي می توان عوامل عمده شــکل گیری 

ترازهاي زيرسطحی را در چند گروه دسته بندی کرد.  
2-1- عوامل اقليمی:

بسیاري از شهرهاي داراي اقلیم های بسیار سرد يا گرم و در 
راستاي رسیدن بـه توسـعه پايدار، مجموعه های زيرسطحی 
چند عملکردي در پیوند با عملکردهاي مهم شـهري و گـاه 
حمل ونقــل عمومي و مترو شــکل گرفته است و نه تنها در 
زمان های نامساعد جوي بلکه با توجه به میزان جذابیت خود 
در تمامي روزهاي سال مورد توجه و استفاده می باشــند. در 
اين میان می توان به مجموعه های زيرسطحی هلسينکی، 
ايران  شـيکاگو، تورنتـو، مونترال و مسکو و در تاريخ 
به شوادان و ديگر فضاهاي زيــرسطحي در شهرهاي گرم و 

خشک کشور چون شوشتر و دزفول اشاره کرد. 
2-2-ایستگاه های قطار زیرسطحي:

مجموعه هــای  شــکل گیری  در  عمده  عوامل  از  يکي 
زيرزمینی وجود ايستگاه های قطار شهري است که عالوه بر 
تسهیل حمل ونقل عمومي زمینه بسیار مناسبي جهت رونق 
و گسترش فضاهاي چند عملکردي در ترازهاي زيرسطحي 
فراهم آورده است و موجب جذابیت اين محیط ها شده است. 
از جمله می تــوان به شهرهاي پاریس، سانتياگو، سيدني، 
لندن، تایپه، سنگاپور، ناگویا، كاوازاكي، توكيو، اوزاكا، 

هنگ كنگ و ... نام برد. 
ارزش زمين:  -3-2

در مواردي نیز رشد جمعیت و همزمان رشد تقاضا براي 
ايجاد کاربری ها و فضاهاي مورد نیاز در بافت های متراكم 
شهري و شهرهایي كه با كمبود زمين مواجه اند، دليل 
اصلي نفوذ به ترازهاي زیرسطحي و گسترش بخشي از 
حيات شهري در الیه های پایين تر از سطح بوده است.  
شهرهاي كاوازاكي، توكيو و اوزاكا در ژاپن از اين دسته اند.  

ارزش تاریخي:  -4-2
در بعضي موارد ترازهاي زيرسطحي به دلیل بافت تاريخي 
و قديمي موردتوجه توريست ها و بازديدکنندگان قرار گرفته 
است و زمینه تاريخي فضاها بستري براي ايجاد عملکردهاي 
نو پیرامون اين مجموعه ها فراهم آورده است. ساخت وساز در 
پیرامون محوطه هــای تاريخي و بافت های قديمي، به دلیل 
حفظ حرايم آن با محدوديت هايــی روبرو است. در مواقعي 
که عملکردهاي نو در پیرامون اين مجموعه ها مدنظر باشد، 
گسترش فضاهاي موردنیاز بدون صدمه زدن با بافت تاريخي 
»موزه  توسـعه  يابد.  تحقق  زيرين،  ترازهاي  در  می توانــد 
لوور« پاريس و توسعه بناي  »یونسکو« در پاريس از اين 
دست فضاها ميباشد. از نمونه های بارز ديگر می تواند به شهر 
 Palika Bazar ،زيرزمیني کاريز يــا ياقوت گمشده در کیش

در  »دهلی نو« و كاپادوسيا در تركيه اشاره کرد. 
ارزش مذهبي:    -5-2

از نمونه هــای بارز تولید فضاهاي زيرسطحي در زمینه ای 

y شکل 2: موزه لوور - پاريس

y شکل 3: محدوده طرح حرم حضرت رضا)ع(، مشهد 
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به جمعیت  توجه  با  زيارت  امر  اهمیت  دلیل  به  و  مذهبي 
ساير  از  چه  و  کشور  نقاط  ديگر  از  چه  زائران  زياد  بسیار 
کشورها و نیز زائران ساکنان در شهر مکه معظمه و مدينه 
منوره می باشــند. با توجه به طرح توسعه اين دو شهر، به 
تازگي فضاها و تونل های حمل ونقــل سواره و پياده 
نیز فضاهاي  و  راه های تســهيل كننده حركت زائران 
خدماتي بسیاري چون پارکینگ ها در ترازهاي زيرســطحی 
مجاور مکانــه ای با ارزش زيارتي تولید شــده است. به نظر 
می رســد مشهد مقدس نیز با توجه به جمعیت روزافــزون 
تولید  ضرورت  و  رضا)ع(  حضرت  حرم  مشتاقان  و  زائران 
توسعه،  به  رسیدن  راستاي  در  و  مناسب  و  کافي  فضاهاي 

پايدار نزديک به شهرهاي مقدس مکه و مدينه می باشد. 
تغيير تراز شهر در طول زمان:  -6-2

برنامه ريــزی  در  بازنگري  سیاتل  مانند  نیز  مواردي  در 
از  باالتر  ترازي  در  شهر  مركز  در  نو  فضاهاي  توليد  و 
باال آمدن سطح آب  با  فضاهاي پيشين جهت مقابله 
دریا با احياي فضاها و مجموعه های تاریخي پيشين، 
ایجاد شده  كارآمدي  و  زیرسطحي  فضاهاي  واقع  در 

است.
بر پايه نکات پیش گفته در جدول شماره 1 مجموعه های 
زيرزمیني که در شهرهاي مختلف قرار گرفته انــد معرفي و 
ويژگی های مؤثر در شکل گیری آن ها بررسي شده است. الزم 
به توجه است که در بسیاري از نمونه ها چند عامل به صورت 
همزمان موجب تولید و رونق و نیز برنامه ريزی براي توسعه 
اين فضاها در آينده شده است. از بســیاری از نمونه های زير 

به بررسی شهر زيرزمینی کشور کانادا می پردازيم.

1-Reso

y جدول 1: مشخصات ترازهای زيرسطحی در کشورهای مختلف
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گســترش1حيات1شــهری1در1ترازهای1زیرسطحی31.1
كشور1كانادا

بررسي و شــناخت ویژگي هاي كلی كشور   -1-3
كانادا

کانادا شــمالي ترين کشور واقع در آمريکای شمالی است. 
اين کشور با مســاحتي نزديک به 10 میلیون کیلومترمربع 
دومین کشور پهناور دنیا است که متشکل از 90% خشکي 
و10% آب مي باشــد. در جنــوب و شــمال غربی هم مرز 
اياالت متحده آمريکاست، از شرق با اقیانوس اطلس، از غرب 
با اقیانوس آرام و از شمال با اقیانوس منجمد شمالي هم مرز 

است. پايتخت اين کشور شهر اتاوا است.
کانادا به 10 استان و 3 قلمرو تقسیم شده  است. مهم ترين 
اســتان از لحاظ اقتصادي و سیاسي استان انتاریو مي باشد 
که شهرهاي تورنتو و اوتاوا در آن قرار دارند. كبک، آلبرتا، 
بريتیش کلمبیا، مانیتوبا، نیوبرانزويک، نیوفوندلند و اليرادور، 
نووا اســکوتیا، انتاريو، جزيره پريس ادوارد و ساسکات چوان 

ديگر استان هاي اين کشور هستند. 
جمعیت کانادا بیش از 33 میلیون تخمین زده شــده که 
از اين جمعیت 16.3 درصد زير 14 سال، 68.8 درصد بین 

64-15 سال و 14.9 درصد باالی 64 سال می باشند.
دو بخش سيستم پارلماني كانادا:

y  مجلس شوراي ملي  
y مجلس سنا  

سطوح كشوری:
y )دولت فدرال کانادا)مرکزي  
y دولت ايالتي يا استاني  
y دولت شهري يا محلي  

عالوه بر ســه سطح باال، انتخابات هیئت مديره آموزشي و 
پرورش همزمان با انتخابات شــهرداری ها صورت مي گیرد. 
انتخابات در تمام سطوح، به صورت عمومي و با رأی مستقیم 
مردم انجام مي گیرد و رأی دهندگان، افراد مورد اعتماد خود 

را به عنوان نماينده انتخاب مي نمايند. 
مسئوليت های سطوح مختلف دولت:

y  فدرال: سیاســت بین المللي، مهاجــرت و تابعیت، مالیات  
بر درآمد، بیمه بیکاري و دفاع و نیروهاي انتظامي و...

y  ،ایاالتي یا اســتاني:آموزش وپرورش، بهداشــت و درمان  

کار و خدمات اجتماعي، راه و ترابري، بیمه هاي درماني، نیروهاي 
انتظامي استاني و...

y  شــهري: پلیس شــهري، آتش نشــاني، برف روبي معابر  
عمومي، پارك ها، بازيافت زباله هاي شهري

شهر زیرزمينی مونترال  -2-3
در  مختلف  واحدهاي  از  مجموعــه ای  زيرزمیني  شهر 
ایالت كبک كشور كانادا است که  مركز شهر مونترال 
بزرگ ترين مجموعه زيرسطحي در دنیا می باشــد. در سال 
2004 قسمتي از شهر زيرزمینی رزو1 نام گرفت که در زبان 
فرانسه به معناي شبکه است. مساحت اين شبکه زيرزمینی 
در حدود 12 کیلومترمربــع است که با بیش از 32 کیلومتر 
تجاري  و  مسکوني  مجموعه  در حدود 60  ارتباطي،  راهرو 
را به هم پیوند می دهــد. همچنین تسهیالت اين مجموعه 
شامل مراکز تجاري، هتل هــا، دفتر اداري، بانک ها، دانشگاه، 
7 خط مترو شهري، دو ايستگاه قطار و ترمینال اتوبوسراني 
از فضاي  درصد   80 اين مجموعه  و 7(.  است)شــکل 6 
اداري و 35 درصد از فضاي تجاري مركز شهر مونترال 
را به يکديگر متصل می نمايــد. بیشتر از 120 دسترسي به 
خارج از اين مجموعه زيرزمینی وجود دارد. روزانه 500 هزار 
نفر از اين مجموعه در روز استفاده می نماينــد که دوري از 

y شکل4: نقشه کشور کانادا

y شکل 5: روند و آغاز توسعه پروژه های زير سطحی در کشورهای مختلفy شکل 6: بخشی از فضاهای مجموعه زيرزمینی شهر مونترال

1-Reso
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ترافیک شهر ونیز در امان ماندن از سرماي شهر مونترال در 
اين مجموعه  از  استقبال گسترده  اصلي  عوامل  از  زمستان 
زيرزمینی به عنوان يکي از جاذبه های توريستي شهر مونترال 
است. بیشتر قســمت های اين مجموعه در طول زمان کار 
مترو)5/30 صبح تا 1 شب( داير و در حال فعالیت هستند. 
)در حالي که بعضي از مسیرهاي دسترسي تنها در ساعت 
فعالیت مجموعه های تجاري بـاز می باشند بسیاري از فضاها 

در طول شبانه روز باز هستند.()شکل 8(
با  همراه  زيرزمینــی  مجموعه  ارتباطي  مسیر  نخستین 
ساخت برج اداري The Place Ville Marie)شکل 17( و مرکز 
تجاري زيرزمینــی در سال1962 ايجاد شد تا ديد بصري 
راه آهــن  توسط خطوط  ايجاد شده  از گودال  ناشي  زشت 
شمال ايستگاه مرکزي را جبران کند. با ايجاد خطوط مترو 
در سال 1966در شهر مونترال تونل هايــی به منظور ارتباط 
بــرج   ،Champlain Chateau با هتل   Bonaventure ايستگاه 
Bonaven- و برج اداري و تجاري Place du Canada  اداری 
ture، ايستگاه مرکزي و ايستگاه Windsor،  جهت شکل گیری 
هسته مجموعه مرکزي زيرســطحی ايجاد شد. هنگامی که 

مترو کار خود را در سال 1966 آغاز نمود، 10 ساختمان به 
مجموعه ايستگاه مترو متصل شدند.

در سال 1974 مجموعه برج اداري Desjardins )شــکل 
18( ساخته شد که در واقع زمینه ساخت »دومين مركز 
 Place-des-Arts شهر به صورت زیرزمينی ما بین ايستگاه
 ،Place des ARTS از  با عبور   Place-d ARMES ايستگاه  و 

y شکل 7: مرکز خريد زيرسطحی مونترال

y شکل 8:  پانل های عمومي راهنماي ساختمان ها در مجموعه زيرزمینی شهر مونترال

y شکل 9: ايستگاه مترو مک گیل در مجموعه زيرسطحی شهر مونترال



 ایده/سال دوم/شماره پنج/ پایيز 95  71   

Guy Fa- فــدرال  Desjardins، ساختمان دولتي   مجموعه 
vrea4u و Palais des Congres )شکل36( است. بین سال های 
1984 و 1992 مجموعه شهر زيرزمینــی مونترال با ساخت 
 سه مسیر اصلي که مراکز تجاري را در ناحیه ايســتگاه های 

MCGill و Peel 1 به هم متصل می کند توسعه يافت.

در سال 1990 ساخت پروژه های عظیم به ابعاد مجموعه 
Pe La Gauche-  افزود. از جمله اين ســاختمان ها مجموعه

tiere 1000)شکل 19( )بلندترين ساختمان شهر مونترال(، 

مجموعه Rene – Levesque 1250 و ساختمان های تجارت 
جهاني شهر مونترال است. در نهايـت در سال 2003، توسعه 
Quartier international de Montre-  مجدد کامل ساختمان

al باعث شکل گیری بیشتر قسمت های اصلي مجموعه شهر 

پیوسته  کريدورهاي  افزودن  با  همراه  مونترال  زيرزمینــی 
پیاده بود. منحصراً تونل جديد Quartier International شامل 
مجموعه های آموزشي و هنري است که در حال حاضر امکان 
پیــاده روی در طول مرکز شهر مونترال از QUAM در کنار
Lu- تا ايستگاه مترو sher brooke و خیابان Sainte Famille

cien – Lallier  در جنوب غربي Bell center بدون آمدن به 

سطح زمین به طول پیــاده روی سه کیلومتر و فاصله هوايي   
1/7  کیلومتر وجود دارد.

y شکل 10: مرکز خريد زيرسطحی مونترال

y شکل 11: قسمتی از مجموعه زيرزمینی شهر مونترالy  شکل 12: ورودی اسکوار ويکتوريا مترو 2 در مجموعه

y Palais des Congres ،کپیتال CDP شکل 13:  تونل زيرزمینی بین مرکز

y  شکل 14: نورگیر واقع در مجموعه زيرزمینی مونترال در کريدور مجموعه
Place das Arts که به مترو متصل است.

1- ايستگاه مترو مک گیل
2- Square Victoria Metro
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y شکل 15: بخشی از فضاهای مجموعه زيرزمینی شهر مونترالy شکل 16 تونل مرکز رزو

y  که همراه با مال تجاری در شبکه Palce Ville Marie شکل 17: ساختمان
زيرسطحی در سال 1963 ايجاد شد.

y  که با ساخت آن زمینه Desjardins شکل 18: مجموعه اداری مرکز تجاری
ساخت دومین هسته شهر زيرزمینی در مونترال به وجود آمد.

y  1000 که بلندترين ساختمان شهر Pe La Gauchetiere شکل 19: ساختمان
مونترال می باشد و در سال 1990 به ابعاد پروژه مجموعه زيرزمینی شهر مونترال افزود

y شکل 20: بخشی از فضاهای مجموعه زيرزمینی شهر مونترال
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3-3-1- تقسيم بندی فضاها در داخل مجموعه شهر زیرزمينی مونترال
3-3-1-1-معابر منتهی به ورودی ها در داخل مجموعه شهر زيرزمینی مونترال

3-3-1-2- ورودی های در داخل مجموعه شهر زيرزمینی مونترال

3-3-1-3- عالئم راهنما در داخل مجموعه شهر زيرزمینی مونترال 

y شکل 21: تصاويری از معابر منتهی به ورودی شهر زيرزمینی مونترال

y شکل 22: تصاويری از ورودی های مجموعه زيرزمینی شهر مونترال

y شکل 23: تصاويری از عالئم راهنما در فضاهای زيرزمینی شهر مونترال
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3-3-1-4- طبقات در داخل مجموعه شهر زيرزمینی مونترال

y تعداد طبقات غالب: 3 تا 5 طبقه
y :فعالیت های موجود در طبقات مختلف

y شکل 24: تصاويری از تعداد طبقات موجود در فضای زيرزمینی شهر مونترال

y شکل 25: وجود رستوران در فضای زيرزمینیy شکل 26: فعالیت های مختلف در مجموعه

ـ طبقات زيرين: رستوران
ـ طبقات میانی: فروشگاه و مراکز خريد

ـ طبقات بااليی: اداری و بانک

y شکل 27: وجود فضاهای اداری در فضای زيرزمینی شهر مونترالy شکل 28: فضاهای بام سبز در شهر زيرزمینی مونترال

3-3-1-5- راهروهای ارتباطی در داخل مجموعه شــهر 
زيرزمینی مونترال

y  ايجــاد فضاهای اســتراحت در میــان راهروهــا به دلیل  
طوالنی بودن مسیرهای پیاده

y  اســتفاده از پوشــش ها و جداره های کاذب برای سرويس ها و
استفاده از آن ها به عنوان تابلوهای تبلیغاتی

شــهر  مجموعه  داخل  در  جانبــی  عملکردهای 

زیرزمينی مونترال
y ... وجود کلینیک های پزشکی، دندانپزشکی و
y  تأمین نیازهای مغازه داران در داخل مجموعه و به صورت سلف

سرويس
y تخصصی  shopping وجود عناصر هدايت کننده به سوی

3-4-مجموعه زیرسطحی "پت"1 تورنتو

مجموعه پت شــبکه ای از تونل هــای ويژه عابر پیاده بـه 
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y شکل 31: تصويری از فضای عملکردهای جانبی y شکل 30: فضايی برای استراحت

y شکل 29: تصاويری از راهروهای ارتباطی شهر زيرزمینی مونترال

طول 17 کیلومتر در زير برج هــای اداري شهر تورنتو اياالت 
انتاريو در کشو کانادا است. نقطه شمالي اين مجموعه تورنتو 
کچ ترمینیت2 در خیابان دونداس و بي 3 است و نقطه جنوبي 
اين شبکه ايستگاه مترو تورنتو کانونشن سنتر 4 است.)شکل 
33( مسیر اصلي پیــاده روی غالبــاً موازي خیابان يانگ 5 و 
خیابان بي 6 است. مجموعه پت بزرگ تريــن مجموعه خريد 
تجاري  فضاي  مترمربع   371600 مساحت  با  جهان  در 
از  بسیاري  مجموعه  اين  است.  مغازه   1200 شامل  و 
ســاختمان های مهم و جذاب در مرکز شهر را به 5 ايستگاه 

y شکل 32: ساختمان تورنتو سیتي هال مرتبط با شبکه زيرزمینیy  شکل 33: مجموعه مرکز مترو تورنتو کانونشن 7 مرتبط با شبکه زيرزمینی پت
و نقطه جنوبي مجموعه زيرزمینی پت

متصل می نمايــد و روزانه100.000 نفر را پذيرا می باشــد. 
براي ساکنان،  ايده آل  مجموعه زيرزمیني پت فضاهايي 
بازديدکنندگان و توريســت ها در برابر برف و بادهاي شديد 
سرد زمستاني و گرماي تابستان بــه وجــود آورده است. در 
حدود50 برج اداري،20 فضاي پارکینگ، 5 ايستگاه مترو، 
دو فروشگاه بزرگ زنجیــره ای، 6 هتل اصلي و يک ترمینال 
راه آهــن از جمله فضاهاي اين مجموعه بشمار می آينــد. 
کوچک  زيرزمینــی  مجموعه  داراي  تورنتو  شهر  همچنین 
ديگري است که ساختمان های متعدد را به دو ايستگاه قطار 

1- Path      2- Toronto Coach Terminate
3- Dundas and Bay     4- Toronto Convention Center
5- Yonge      6- Bay
7- Convention  Metro Toronto 
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y  شکل 34:  مجموعه ايستگاه يونیون استیشن 8 مرتبط با مجموعه زيرزمینی پتy  شکل 35: فروشگاه زنجیرهاي اتن در خیابان يانگ که در سال1900 تونل
زيرزمیني جهت اتصال به شعبه ديگرش در خیابان آنیکس 7 احداث نمود.  

شهري متصل می نمايد.
y :اوليه در شهر تورنتو 3-4-1- تونل هــای ویژه پياده 

در سال 1900، فروشگاه زنجیــره ای اتن 1 )شــکل 35( 
تونلي زيرزمین در زير خیابان جیمز 2 احداث نمود که براي 
مراجعان و خريداران امکان حرکت پیاده بین فروشگاه اصلي 
اتن خیابان يانگ و کوئین و اتن انیکس در پشت سیتي هال 
3 )شکل 32( را با توجه به سرماي طاقت فرســا در شرايط 

مناسب به وجود می آورد. اين نخستین مسیر پیاده زيرزمین 
در شهر تورنتو است و به عنوان هسته اولیه شبکه پت معرفي 

y  شکل 36: ساختمان رويال يورك که توسط شاخه های اولیه زيرزمینی پت در
سال 1927 به ايستگاه يونیون متصل شد.

شد. قسمت اصلی تونل اتن هنوز به عنوان قسمتي از شبکه 
پت استفاده می شود که امروزه مرکز اتن سنتر را به مجموعه 
اداري بل ترينتي سنتر 4 متصل می کنــد. ساير شــاخه های 
)شکل   5 يونیون  ايستگاه  اتصال  براي  سال1927  در  اولیه 

34(  و هتل رويال يورك 6 )شکل 36( ساخته شد.

PATH  3-4-2-ایجاد مجموعه 
نام  به  ساخت مجموعه پت زير نظر مهندس شهرسازي 
ماتیو الوسون در سال1960 آغاز شد الوسون 1 در نهايت 
تعدادي از ســرمايه گذاران را متقاعد نمود که مراکز تجاري 

y شکل 39،38: بخشی از فضاهای مجموعه زيرسطحی پت در شهر تورنتو

y شکل37: بخشی از فضاهای مجموعه زيرسطحی پت در شهر تورنتو

1-Eaton   2-James  3- City Hall 4- Bell Trinrty Square 5- Union 
6- Royal York  7- Anex  8- Union Station
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زيرزمینــی بسازند و به آنان قول داد که اين فروشــگاه ها از 
پايین به يکديگر متصل شوند. نخستین طرح توسعه شهري 
در دهه 1960 در شهر تورنتو بــه وقــوع پیوست و در سال 
1967 پايان يافت که شامل مجموعه های خريد زيرزمینی به 
همراه امکان توسعه در آينده بود. در ابتدا قرار بود مسئوالن 
شهري بودجه آن را تقبل نمايند اما با تغییر مسئوالن شهري 
و آمدن افراد جديد علیرغم توجه آن ها به خطوط حمل ونقل 
عمومي، مسیرهاي دوچرخه و پیاده روی با موضوع گسترش 

فعالیت های شهري در زيرزمین موافق نبودند.
اين مخالفت هــا به رهبري شخصي به نام جین جاکوبز 2 
هدايــت می شــد که اعتقاد او مبني بر اهمیت رونق زندگي 
شهري در خیابان هــا بود که بر مبناي آن مردم براي خريد 

مجموعه های مرتبط با مجموعه PATH در شهر تورنتو
Front Street West 22Royal York HotelFederal BuildingQueen Street East 2

Hilton HotelYork 150Scotia Plaza First Canadian Place
Thomson Building  Hockey Hall of Fame Air Canada

Centre
Sun Life Centre

Bay – Adelaide CentreToronto- Dominion Centre HSBC Bank of
Canada Buiding

Atrium on Bay

Toronto Bus Terminal  Hudson s Bay CompanyBCE Place  Toronto Eaton Centre
CBC Broadcast Centre  Metlife Place  ING Tower  Bell Trinity Square

Union Station Metro Toronto Convention
Centre

Citibank Place TTC subway stations: Dindas )TTC(
 , Queen )TTC( , King )TTC( , Union

.)TTC( , St
Design ExchangeVictory Building Munich Re

  Centre
Commerce Court

Exchange TowerYonge – Richmond Centre  Royal Bank PlazaRichmond Adelaide Complex
 City Hall Roy Thomson

  Hall
Dundas Square

به استفاده از خیابان هــا تشويق می شــوند نه به استفاده از 
فروشــگاه ها و مراکز تجاري چند طبقه چه بر روي زمین و 
چه در زيرزمین. با اين وجود سرمايه گذاران اين ساختمان ها، 
مجموعه هــای تجاري را به يکديگر متصل می نمودنــد و 
زيرزمین های کم ارزش را به ارزشمندترين فضاهاي تجاري 
با   1970 دهه  در  شبکه  توسعه  نخستین  کردند.  تبديل 
ساخت و ارتباط زيرزمینــی برج اداري ريچموند آداليد 3 و 

مجموعه هتل شرايتون 4 صورت پذيرفت.
مطابق برنامه طرح توسعه مجموعه 45 ورودي جديد در 
ايجاد خواهد شد و مجموع طول پیاده  نقاط مختلف شهر 

راه های طرح به 60 کیلومتر افزايش می يابد.
3-4-3- مجموعه های مرتبط با مجموعه PATH در 

شهر تورنتو عبارت اند از:
3-4-4- تقسيم بندی فضاها در داخل مجموعه شهر زیرزمينی تورنتو

y شکل 40: تصاويری از معابر منتهی به ورودی ها

1-Mattew Lawson   2-Jane Jacobs 
3- Richmond -Adelaide  4- Sheraton 
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3-4-4-1-معابر منتهی به ورودی ها در داخل مجموعه شهر زيرزمینی تورنتو
y شکل 1-40: تصاويری از معابر منتهی به ورودی ها

y شکل 41: تصاويری از ورودی ها به شهر زيرزمینی تورنتو
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3-4-4-2- ورودی های داخل مجموعه شهر زيرزمینی تورنتو

y شکل 42: وجود عالئم راهنما در مسیر مجموعه زيرزمینی تورنتو
3-4-4-3-عالئم راهنما داخل مجموعه شهر زيرزمینی تورنتو

y شکل 43: تصاويری از طبقات موجود در شهر زيرزمینی تورنتو
3-4-4-4-طبقات داخل مجموعه شهر زيرزمینی تورنتو

اين مراکز معمــوال 3-2 طبقه زير زمیــن و 4-3 طبقه 
روی زمین هســتند که طبقه ســوم زير زمین عموما مترو 
و يا راهروهای تاسیساتی می باشد و بسیاری از خیابان ها و 
لبه هــای مبادی ورودی در طبقات همکف، اول و زير زمین 
اول خودنمايی می کننــد. به عبارت ديگر می توان گفت که 

خیابان ها هم در سه اليه سازماندهی شده است.
فضای داخلی هتل شــرايتون که بصــورت اليه طبقاتی 
ســامان يافته و به شــکل يک فضای ســبز بــا مبلمان در 
مجاورش، از آن استفاده می گردد. به نوعی پوشش سبز در 4 
طبقه به حالت پاسیو ديده می شود.  اين هتل يکی از مبادی 

ورودی متصل به DOWN TOWN می باشد.

y شکل 44: ديد به فضای  داخلی هتل شرايتون
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3-4-4-5- راهروهای ارتباطی داخل مجموعه شهر زيرزمینی تورنتو

3-4-4-6- عملکردهــای جانبی داخل مجموعه شــهر 
زيرزمینی تورنتو

طبقه اول اين ســاختمان به عنوان سالن پاتیناژ در نظر 
گرفته شــده و در اطراف آن رستوران می باشد. از سکوهای 
مشرف به آن برای صرف غذا استفاده می شود و يخ کف سالن 

y شکل 45: تصاويری از راهروهای ارتباطی شهر زيرزمینی تورنتو

باعث تهويه و تنظیم درجه حرارت سالن مرکزی می گردد. 
سالن سلف سرويســی که زير يک ساختمان  27 طبقه 
 DOWN TOWN اداری و متــرو در طبقه زيرين و ورودی به

در همکف طراحی شده است.

y شکل 46: تصاويری از عملکردهای جانبی شهر زيرزمینی تورنتو

y شکل 47: سالن سلف سرويس در شهر زيرزمینی تورنتو
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y شکل 48: پالن پیاده راه و فضاهای زيرسطحی پت در تورنتو کانادا

3-5-ونکوور :
 Pacific Center که  است  تجاري  مرکز  دو  ونکوور شامل 
و Vancouver Centre نامیده می شــوند و در تراز زير سطح 
به يکديگر مرتبط می باشــند و در مجموع در بلوك شهري 

گسترش يافته انــد و داراي بیش از 200 مغازه می باشــند 
است.  يافته  تراز شهر گسترش  پايین  و  باال  که در سطوح 
همچنین اين مراکز خريد به ايستگاه Granville و در آينده 

به ايستگاه مرکز شهر ونکوور مرتبط خواهد شد.
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4-جمع بندی:
در شهرهاي تورنتو و مونترال عامل اقلیم مهم ترين نقش 
را در شکل گیری ترازهاي زيرسطحي دارد. در اين شهرها با 
توجه به دشواری های اقلیمي و در راستاي رسیدن به توسعه 
پايدار مجموعه هــای زيرسطحي چند عملکردي در پیوند با 
عملکردهاي مهم شهري و گاه حمل ونقــل عمومي و مترو 
شکل گرفته است و نه تنها در زمان های نامساعد جوي بلکه 
با توجه به میزان جذابیت خود در تمامي روزهاي سال مورد 

توجه و استفاده می باشند.

y Pacific Center شکل 49 و 50: فضاهای داخلی مجموعه زيرسطحی

منابع و مأخذ:
بخش اول از شرح خدمات :راهبردي تدوين برنامه و طرح)1389(، موسســه 

پژوهشی توسعه محیط و سکونتگاههای انسانی.
همکاری مهندسان مشاور شهرساز و معمار طاش.
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طرح زیرسطحی اصوالً چه مفهومی دارد و به چه منظور در  \
مشهد مطرح شد؟

در ابتدا بايد عرض کنم ما اين طرح را فقط يک توســعه 
کالبدی نمی دانیم، بلکه آن را تالشی می شمرديم در جهت 
يافتن و آماده کردن عرصه هايی تازه برای زندگی شــهری 
که در فضاهای عمومی جاری می شود. به همین سبب نام 
اين طرح به صورت کامل اين گونه انتخاب شد: »گسترش 
حيات شهری در ترازهای زیرسطحی« توسعه زندگی 
شهری در ترازهايی که تاکنون فراموش شده بود يا حداکثر 
از آن ها اســتفاده تأسیســاتی به عمل می آمــد، در قالب 
ساختاری »شهر زيرين« با توجه به انگیزه های زير، به عنوان 
يکی از ضرورت های توسعه بافت شهری پیرامون حرم مطهر 

رضوی، مطرح شد:

بهره گیری از ظرفیت هــای نهفته فضايی- کالبدی   
برای پاســخگويی به نیازهای روزافزون زائران و شهروندان، 
اين ها نیازهايی بود که در طرح نوســازی و بهسازی به طور 

کامل يا حداقل اغلب آن ها ناديده گرفته شده بود. 

هماهنگ سازی بافت شهری با اقدامات صورت گرفته   
در محدوده حــرم مطهر در  ترازهای زيرســطحی اماکن 
متبرکه، که امری ضروری است، هم به لحاظ تاريخی و برای 
برقرار ســاختن پیوند میان آينده و گذشته شهر از طريق 
مهم ترين عنصر کانونی آن و هم به لحاظ فرهنگی و مذهبی

دســتیابی به ارزش افزوده ناشــی از توســعه رونق   
اقتصاد شهری و اجتماعی و کاربری های انتفاعی در ترازهای 
زيرسطحی، با اين مالحظه که احداث مجتمع های تجاری و 
اقامتی که به تعداد و حجم زياد در طرح نوسازی و بهسازی 
پیش بینی و مصوب شــده، بدون حمايت و پشــتیبانی از 
جانب فضاهای پررونق شهری و عمومی و عرصه های جمعی 
پايدار، امکان پذير نیســت و تنها عرصــه باقی مانده برای 
احداث چنین فضاهايی، عرصه های زيرسطحی بوده است.

دیدگاه صاحب نظران

y سید محمدباقر طباطبايیـ  کارشناس ارشد معماری
 y Tabatabaei.hamkaran@Gmail.com 

موانع و محدودیت های طرح چيســت و در صورتی كه این  \
طرح اجرا می شد، چه دستاوردهایی داشت؟

معلوم اســت که سه انگیزه اصلی اشــاره شده در پاسخ 
به ســؤال اول، بايد در صورت اجرای طرح به صورت کامل، 
به دســتاوردهايی همپا و هم ارز بــا آن ها منتهی و منجر 
می شــد. اما محدوديت های مديريتی و مالی و فنی و بعداً 
هــم محدوديت های حقوقی و ناتوانی کارفرمايان و تصمیم 
گیران در درك اهمیت موضوع و نکوشیدن برای رفع موانع، 
اين طرح را ابتدا محدود و ســپس منتفی ساخت. هرچند 
به طور کلی هرگز قابل منتفی شــدن نیست، چون قسمت 
مهــم کانونی و کارمايه بخش اصلــی آن يعنی حرم مطهر 
قبل از اعالم رســمی طرح به آن پیوسته بود، و بخش های 
ديگــری نیز به اجبار فنی و حقوقی در آينده به آن خواهد 
پیوست مانند میدان ضلع قبله و ايستگاه های قطار شهری، 
و بخش هــای ديگری هم بنا به مقتضیات اجرايی به تدريج 
به آن پیوسته اند و خواهند پیوست. يکی از اولین نمونه های 
اين بخش سوم که به آن اشاره کردم، پروژه های سارا و ايمان 
اســت که کوچه شش متری میانی آن ها، يا بايد در اجرا با 
دو ديوار موازی حائل نگهداری می شد که کاری بس بیهوده 
بود، يا بايد از زير سطح آن برای توسعه فضاهای عملکردی 
مختلف دو پروژه مجاور استفاده می شد، که همین کار شد. 
اما دستاوردهای اصلی اين طرح، به ترتیب زير و در صورت 
فراهم آمدن شــروط تحقق پذيری آن، قابل حصول می بود: 

افزايــش عرصه عمومی حضور مــردم، و در نتیجه   
توسعه تحرك اجتماعی، که يکی از نیازهای اصلی محدوده 
پیرامون حرم مطهر است، و اصوالً طرح نوسازی و بهسازی 
برای آن هیچ گونه تمهیدی نینديشیده و حوزه آن طرح فقط 
شامل معابر سواره و پیاده برای عبور و حرکت و مجتمع های 
تجاری و اقامتی و مســکونی برای سرمايه گذاری و کسب 
درامد احتمالی )مورد ترديد( است. در اين طرح عرصه های 
عمومــی برای حضور و تعامل مردم اندك و ناچیز اســت، 
و دســتاورد مهم »گسترش حيات شهری در ترازهای 

زیرسطحی« توسعه و افزايش اين گونه عرصه ها بود.
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تأمین ظرفیت برای پاســخگويی به نیازهای آتی، و   
در نتیجــه ايجاد ارزش افزوده در بافت شــهری، به معنای 
افزايش توان بافت شهری برای پاسخگويی به نیازهايی است 
که در حال حاضر شــناخته شــده نیست، ولی پیداست که 
ايجاد خواهد شد و پاسخگويی به آن ها هم ضرورت و مزيت 
خواهد يافت. وقتی در شــهر يا بخشــی از شــهر که همان 
محدوده طرح نوسازی و بهسازی باشد برای همه عرصه های 
عمومــی و خصوصی تعیین تکلیف عملکردی و کالبدی ) با 
ضابطه گــذاری( صورت گرفته، جايی برای اين موضوع باقی 
نمانده، مگر با انتقال اين گونه فضاهای موردنیاز به ترازهای 

زيرسطحی که البته مزايای ديگر هم خواهد داشت.

ايجاد تنوع ســاختاری در فضاهــا و فعالیت ها، و در   
نتیجه افزايش ســرزندگی و معنابخشــی به شهر، از طريق 
تنوع بخشی به شیوه های ساختاری و صوری ايجاد و توسعه 
و بهره برداری از فضا و استقرار فعالیت های متناسب با زمان 
و زمینه روی می دهد. در حال حاضر نتیجه طرح نوســازی 
و بهسازی، به رغم ظاهر آن، بسیار تخت و فاقد تنوع است، 
زيرا که ادبیات برنامه ريزی آن بسیار فقیر و فقط شامل چند 

کلمه تجاری و اقامتی و مسکونی و... بوده است. 

مگر شروط تحقق این طرح چه بود كه با آن انگيزه ها و این  \
دستاوردهای مطلوب، اجرای آن با محدودیت و منع روبرو شد؟

اين موضوعات کاماًل در مطالعات مديريت طرح ) با مديريت 
من( به طور واضح و فنی احصا و تبیین شد. اما گويا دو مانع 
اصلی وجود داشت؛ يکی ذهنیت کسانی که مايل نبودند اين 
طــرح را درك و با آن ارتباط برقرار کنند و تمام مالحظه و 
هدفشــان اين بود که همان مسیر طرح به اصطالح مصوب 
به پیش برود. اآلن هم کمابیش همین ذهنیت حاکم است. 
ديگری تصورات عده ای که گمان می کردند اين طرح ممکن 
است منافعی را از ايشان به خطر بیندازد، زيرا که مهم ترين 
مانعان تغییر در هر روندی و وضعی، کسانی هستند از وضع 
و روند قبلی يا موجود ارتزاق می کنند. اما مالحظات و شروط 

اصلی تحقق پذيری  طرح، به شرح زير  بیان شده بود:
بکارگیری ســازمان ويــژه متولی طرح، بــا اختیارات و 
مســئولیت های معین طی فرآيندی مشــخص و شفاف. به 
روشنی دريافت و بیان شد که سازمان مجری طرح نوسازی 
و بهســازی که بخشی از آن را موانع نوع اول و بخشی ديگر 
را موانع نوع دوم تشــکیل می دادند، بــه تنهايی نمی تواند 
»گسترش حيات شهری در ترازهای زیرسطحی« اجرا 

کند و از مواهب آن بهره مند شود. 

بهره مندی از حمايت و مشارکت گروه های ذی نفعان،   
و هم انديشی در کانون های علمی و حرفه ای، که متأسفانه در 
آن زمان به دلیل کنار گذاشته شدن مدير طرح از فرايندهای 

تصمیم سازی و تصمیم گیری عملی نشد، و بعدها هم وقتی 
که مهندس مشاور ديگری برای آسیب شناسی طرح نوسازی 
و بهســازی به کار گرفته شــد، بدون توجه به ديدگاه های 
ذينفعان و هم انديشی با کســانی که در اين زمینه صاحب 
نظر بودند، تنها با يک رأی گیری فرمايشــی، اين طرح کنار 

گذاشته شد.
برآورد دســتاوردهای اقتصــادی- اجتماعی طرح، و   
شــیوه يابی تحصیل آن ها، که تا حد مهمــی در مطالعات 
مديريت طرح و مطالعات مهندســان مشاور متولی طراحی 
ســاختاری موضوع، انجام شد. دستیابی به مزايای اقتصادی 
طرح کــه هم مالی و هم اجتماعی و هم قــادر به رقابت با 
ساير سرمايه گذاری ها بود، منوط بود به دو شرط اول، که به 

سادگی برآورده نشد.

تسهیل فرآيندهای حقوقی و قانونی تهیه، تصويب و   
اجرای طرح، که بین اين طرح و ساير طرح ها مشترك است 
و همیشــه فرايندهای پیچیده و نامعلوم و بی سرانجام و گاه 
بی انتهای فرايندهای قانونی تصويب طرح ها، آن ها را از فايده 
اولیه دور می کند و بعد از تغییراتی که کمیته ها و شوراهای 
تصويب کننده در طرح ها می دهند، آنچه باقی می ماند شیر 
بی يال و اشکمی است که خدا نه اما بندگان خدا آفريده اند و 

به آن افتخار می کنند.

همزمــان ســازی فرآيندهای پايه و پیــرو، و فراهم   
آوردن امکان بهره گیــری از فناوری های نوين، که کاماًل در 
فرايندهای طراحی شده توسط مديريت طرح ديده شده بود. 

این طرح یک مفهوم یکپارچه اســت یا قابل تقسيم بندی و  \
طبقه بندی؟

به لحاظ مفهومی »گسترش حيات شهری در ترازهای 
زیرسطحی« طرحی است يکپارچه که در نسبت شهر و حرم 
مطهر از يک سو، نسبت شهر با شهروندان و ساير حاضران در 
فضای شهری از سوی ديگر و نسبت شهر با عناصر کالبدی 
شکل دهنده به شهر از سوی سوم پرداخته و تبیین شد. اما 
پیداست که ابتدا در مرحله تهیه طرح ساختاری و سپس در 
مراحل بعدی تهیه طرح های اجرايی و آنگاه عملیات اجرايی 
و بهره برداری، يکپارچگی کامل نه مطلوب است نه مفید نه 
ممکن. آنچه در اين مراحل اشــاره شده مطلوب است و بايد 
پیگیری هم بشود که وجود داشــته باشد هماهنگی است. 
بدين ترتیب در مطالعات مديريت طرح در گام نخست دو 
دسته از عناصر ساختاری در نظر گرفته شد که طرح »شهر 

زیرین« متکی بر آن ها تعريف شد:

دسته اول، کانون های ساختاری، شامل فضاهايی که   
در آن ها فعالیت های خاصی قابل برنامه ريزی بود، يا به عنوان 
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فضای جمعی و شهری، يا به عنوان فضای خدماتی مشترك 
میان مجتمع های پیرامونــی و مرتبط، يا به عنوان فضاهای 

ذخیره يا دارای استفاده موقت

شبکه ارتباطی )اتصاالت- راهروها(، که برای اين در   
نظر گرفته شــد که از طريق آن ها ارتباط میان کانون های 
ساختاری برقرار شود، اين شبکه ارتباطی بخش يا در درون 
مجتمع هــای چند عملکردی پیرامونی يــا میان آن ها و در 
زيرسطح معابر سواره و پیاده تعبیه می شد، و مزيت های طراحی 
آن به لحاظ قابل ساختن بافت شهری برای پیوند گرفتن با 
زبان الگوی کهن بافت، بسیار از حد اين نوشتار بیرون است 
و امید اســت که به زودی مجالی برای تبیین آن پیش آيد.

در گام دوم به منظور تســريع در دســتیابی به اهداف 
و تحقق دســتاوردها، پروژه هايی که قباًل در آن ها توســعه 
زيرسطحی در نظر گرفته شده و دارای مصوبات مستند بود، 
يا معلــوم بود که در آينده به چنین چیزی دســت خواهد 
يافت، به عنوان پروژه های پیشــاهنگ در دســتور کار قرار 

گرفت و برای آن ها طرح تهیه شد.

گذر شهری مفصل؛ به عنوان فضای اتصال دهنده   
اصلی حرم مطهر با بافت شــهری، که گذری است با عرض 
میانگیــن 20 متر که حول حرم مطهــر می گردد و در يک 
سوی آن در زير ســطح، عرصه های زيرين حرم مطهر قرار 
گرفته و در ســوی ديگر عرصه های زيرزمینی مجتمع های 
تعريف شده در طرح نوسازی و بهسازی. پیداست که پیوند 
شهر با حرم مطهر در عرصه های زيرسطحی شهری، از طريق 
زيرســطحی اين گذر قابل برقرار ســاختن است و از سوی 
ديگر مجری اين گذر آستان قدس رضوی که تجربه توسعه 
زيرسطحی را در حرم مطهر آزموده و با اصول آن آشناست. 

ره باغ ها؛ پیاده راه های عريضی اســت که از میان   
بافت شهری تا ورودی های حرم مطهر در گذر شهری مفصل 
کشیده شــده و به داليلی مشــابه با داليل ذکر شده برای 
آن، به عنوان کانون های خدماتی و اجتماعی، و پیاده راه های 
عمومی، قابل منظور شدن به عنوان يکی از دسته پروژه های 

پیشاهنگ، فرض شد و برای آن طرح تهیه شد.

فضای شهری ميدان ضلع قبله؛ به عنوان مهم ترين   
میدان شهری ورود به حرم مطهر و کانون اتصال عرصه های 
عمومی، به يکديگر در نظر گرفته شده و مصوبه کمیسیون 
ماده پنج را هم به عنوان طرحی مشــارکتی میان شهرداری 
مشهد و آســتان قدس رضوی کســب کرده است. مهم تر 
آنکه برای طراحی اين میدان که ســرفصلی جديد در پیوند 
میان حرم و شــهر را می گشــايد و الگوی توسعه تواند بود، 
مسابقه ای ملی  در دو مرحله برگزار شد و طرح های برگزيده 
اين مسابقه، هم اکنون به عنوان يکی از دستاوردهای بسیار 
ارزشمند رويکرد علمی به موضوع، و حاصل تالش معماران 

و طراحان شهری کشور، به طور مستقل قابل معرفی است.

ایستگاه های قطار شــهری؛ به عنوان کانون های   
خدماتی و اجتماعی، و مبادی ورود به شــهر زيرين در نظر 
گرفته شد، و به سبب آنکه الزامات 4 ايستگاه خطوط سوم و 
چهارم قطار شهری مشهد در اين محدوده در نظر گرفته شد.
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ACUUS -1 2016 در سن پترزبورگ، 12 تا 15 سپتامبر 2016 

نمایندگان دولت ها و جامعه حرفه ای به مسائل مربوط به توسعه شهرنشينی زیرزمينی توجه ویژه دارند.

 )ACUUS (از طرف: مراکز تحقیقاتی مرتبط با فضای زيرزمینی شهری

برگزارکنندگان: ) AUB ( انجمن سازندگان زيرزمینی )متخصص در امور زيرسطحی(

ITE بخشی از گروه ، PRIMEXPO :شرکت عملیاتی

 

پانزدهمین کنفرانس جهانی مراکز تحقیقاتی مرتبط با فضاهای زيرزمینی شــهری مورخ 12 تا 15 ســپتامبر 2016 در 
سن پترزبورگ، برگزار شد. اين کنفرانس به يکی از مهم ترين رويدادها برای جامعه حرفه ای بدل شد. استقبال روسیه به جلب 

توجه مقامات محلی و عموم مردم به مسائل مربوط به توسعه زيرساخت های زيرزمینی شهری کمک کرد.
همايش های ACUUS با سابقه ی زياد، هر دو سال يکبار در بزرگ ترين کالن شهرهای جهان برگزار می شود. اين کنفرانس 
برای اولین بار در سن پترزبورگ برگزار شد و موضوع اصلی اين کنفرانس "شهرنشینی زيرزمینی به عنوان يک پیش نیاز برای 

توسعه پايدار" بود. 
کنفرانــسACUUS 2016  بــا حمايت وزارت ســازندگی اتحاديه ی روســیه، ادارات کل شــهر ســن پترزبورگ، مرکز 
تحقیقات ســن پترزبورگ وابســته به آکادمی علوم روسیه، بزرگ ترين سازمان های مربوطه روســیه: انجمن ملی سازندگان 

معرفی كنفرانس
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و انجمن ملی نقشــه برداران و طراحان برگزار شــد. در طول چهار روز برگزاری اين کنفرانس بیش از 600 شــرکت کننده 
از 34 کشــور حضور فعال داشــتند. تقريباً 200 چکیده بررســی شد و 117 مقاله نوشته شــده توسط متخصصان پیشرو 
در زمینه های مرتبط برای جلســات موازی انتخاب شــدند. اغلب ســخنرانان، برای به اشــتراك گذاشــتن تجربیات خود، 
و آگاهــی از تجارب روســیه در اســتفاده از فضاهــای زيرزمینی، از کشــورهای خارجی در همايش شــرکت کرده بودند.
ديمیتری مدودف، رئیس دولت فدراسیون روسیه پیام خود را به شرکت کنندگان در کنفرانس ACUUS 2016  ارسال کرد. 

گئورگی پولتاوچنکو، فرماندار شهر سن پترزبورگ و معاون ايگور آلبن در مراسم افتتاحیه شرکت کردند.

y گئورگی پولتاوچنکو، فرماندار شهر سن پترزبورگ

همان طور که توسط گئورگی پولتاوچنکو در طول سخنرانی خوشامدگويی در مراسم افتتاحیه، شرح داده شد در حال حاضر 
تمام کالن شهرها به خاطر کمبود فضا، به ايجاد و گسترش فضاهای شهری زيرزمینی مبادرت ورزيده اند. اين امر به حفاظت 

از مراکز تاريخی، حل مسائل ترافیکی به نحو احسن و بهبود وضعیت زيست محیطی می انجامد.
با اشــاره به موضوع اصلی کنفرانس ACUUS 2016 ، فرماندار بر اهمیت اين امر، در شهر سنت پترزبورگ، به عنوان يکی 
از زيباترين شــهرها در جهان تأکید نمود. مرکز تاريخی شــهر که در فهرست میراث جهانی يونسکو به ثبت رسیده است، به 
واســطه ی مســاحت کل و تعداد سايت های میراث فرهنگی بی بديل است.ـ  شهر ما نه تنها نشان دهنده تاريخ حک شده به 
سنگ بوده، بلکه يک موجود زنده، و کالن شهری با جمعیت پنج میلیون نفر است که به توسعه، اقدامات حفاظتی، به روز بودن، 
زيرســاخت های رو به بهبود و ايجاد محیط شهری راحت نیازمند است. وی در سخنان پايانی خود، بر چگونگی اجرای پروژه 

زيرزمینی و نیاز آن به تجزيه وتحلیل و مطالعه ی کامل  و همچنین توجه ويژه از سوی دولت و جامعه حرفه ای تأکید کرد.
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 ACUUS 2016 ديمیتريس کالیامپاکوس، کمیته اجرايی ACUUS سخنرانان كنفرانس از چپ به راست: رئیس جلسه
به رياست سرگئی آلپاتوف، معاون فرماندار سنت پترزبورگ ايگور آلبن، واديم الکساندروف مديرکل Metrostroy JSC ، رئیس 

کمیته توسعه زيرساخت های حمل ونقل سنت پترزبورگ سرگئی کارالشکین، مديرکل ACUUS ژاك بسنر.
در اجــالس عمومی معاون فرماندار ســنت پترزبورگ ايگور آلبن"سیســتم مترو را به عنوان يک پیش نیاز برای توســعه 

زيرساخت های حمل ونقل و استفاده ی جامع از فضای زيرزمینی سنت پترزبورگ" عنوان کرد.
وی خاطر نشان کرد تجربه جهانی نشان می دهد که ساخت سیستم مترو، با موفقیت مسائل اجتماعی و حمل ونقل مربوط 
به کالن شــهر را حل می کند و به ايجاد بنیانی برای توســعه جامع فضای زير زمین می انجامد. مراکز تبادالت، معابر پیاده، 
مراکز ســرگرمی و خريد و مناطق تفريحی که زير زمین جانمايی شده اند باعث افزايش ايمنی و راحتی زندگی خواهند بود. 

بدين وسیله شبکه های مترو نشان دهنده عملکرد توسعه شهری بوده و برنامه ريزی شهری را تحت تأثیر قرار خواهند داد.
ديمیتريس کالیامپاکوس، رئیس ACUUS و اســتاد دانشگاه فنی ملی آتن، در گزارش خود بینشی به تاريخ توسعه فضای 
زير زمین شهری را ارائه نمود و به مقايسه کالن شهر با موجود زنده، پرداخت و تأکید کرد که زيبايی و سالمتی توسط توسعه 

خدمات شهری غیر قابل رؤيت و بهبود زيرساخت های حمل ونقل، حمايت از فعالیت های حیاتی آن تعريف شده اند.

y بیش از 600 شرکت کننده از 34 کشور

در جلســه موازی موضوعات کلیدی از جمله برنامه ريزی شهری، رابطه همزيستی بین زيرساخت های زيرزمینی و توسعه 
زمینی، شــبکه های مترو و تحوالت آينده ی مراکز تبادلی يکپارچه مورد بحث قرار گرفتند. متخصصان مزايای ساخت وســاز 
در زير زمین را برای کاهش خطرات باليای طبیعی، پیشــرفت بررســی های ژئوتکنیکی و چشــم اندازهای توسعه فن آوری 
 Prospect Slavy“،“ حفاری مورد توجه قرار دادند. همايش با تورهای فنی زير به انجام رســید: ايســتگاه های مترو زيرزمینی

Novokrestovskaya“، ”Sportivnaya”” و سايت های ساخت وساز در زير زمین قطر غربی با سرعت باال.
کنفرانس ACUUS 2016  به ارائه ی شــواهد بیشــتری پرداخت که توســعه فضای زير زمین با عدم وجود فن آوری و يا 
کمک های مالی تحت تأثیر قرار نمی گیرد اما متکی بر برنامه ريزی و پشــتیبانی دولت اســت. يکی از خروجی های اصلی اين 
کنفرانس دستور معاون فرماندار سن پترزبورگ ايگور آلبن برای آماده سازی توافقنامه همکاری بین ACUUS و کمیته توسعه 

زيرساخت های حمل ونقل سنت پترزبورگ بود.
"من امیدوارم که برگزاری پانزدهمین کنفرانس جهانی ACUUS زمینه را جهت ارزيابی فرصت های بزرگ توســعه فضای 
زير زمین برای ساخت محیط شهری نوآورانه، برای همه طرف های درگیر در امر ساخت وساز مهیا سازد)به طور مؤکد سرگئی 

.)ACUUS آلپاتوف، مديرکل انجمن سازندگان زيرزمینی و عضو سخنرانان
پانزدهمین کنفرانس جهانی ACUUS 2016 به نمايندگی از مراکز تحقیقاتی مرتبط با فضای شهری زير زمینی برگزار شد و 

برگزارکنندگان انجمن سازندگان زير زمینی ، اپراتور رسمی PRIMEXPO، بخشی از گروه ITE می باشند.
 "JSC "Lenmetrogiprotrans موسسه طراحی و تحقیقات ،”JSC ”Metrostroy را، شرکت هايی نظیر ACUUS 2016حامیان مالی
LLC.  PRO- مرکز  تشــخیص ساختار ساختمان ،  ”CJSC ”Geostroy  ،انجمن ملی نقشــه برداران و طراحان ،GEOIZOL  ، گروه

MAT. PENOPLEX SPb. NIP – informatika. KB ViPS. SUE ”Lengiproinzhproekt” تشکیل می دهند.
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2-چهاردهمين كنفرانس سئول، 2014

مرور خالصه ای از كنفرانس
چهاردهمین کنفرانس جهانی ACUUS، در تاريخ 27 سپتامبر 2014 در سئول پايان يافت و کماکان با شرکت کنندگانی از 
23 کشور يکی از موفق ترين برنامه ها بود. برنامه شامل شش سخنران اصلی شامل معمار فرانسوی دومینیک پرو1، و هنرمند 
ايتالیايی نارسیکوس کوالیاتا2، و بیش از 90 کارشناس در زمینه های مرتبط با فضاهای زيرزمینی با شاخه های گوناگون مانند 
برنامه ريزی شهری، اقتصاد، ساخت وساز و مديريت، ايمنی و پیشگیری، شبکه های زيرزمینی و حمل ونقل، انرژی و پايداری، 
سیاست، دولت و مسائل حقوقی، مهندسی عمران و ژئوتکنیک، معماری، هنر و علوم انسانی، حفره های زيرزمینی و راه آهن 
)حمل ونقل ريلی(، و همچنین تونل ها بود. کنفرانس با يک میزگرد پیرامون فروچاله ها و فرونشســت زمین، به عنوان معضلی 

جهانی با نمونه هايی از چند شهر در سراسر جهان، از جمله سئول، مونترال، و بسیاری از شهرهای آمريکايی به اتمام رسید.
مجموعه مقاالت برای اعضا با ورود به سامانه عضويت در دسترس و قابل استفاده است.

y  مرکز پژوهشي توسعه محیط و سکونتگاه هاي انساني تنها عضو حقوقي ايراني از سال 2012 در سازمان مراکز تحقیقاتی مرتبط برای
فضاهای شهری زيرزمینی)ACUUS( مي باشد.

y هما پرمون، کارشناسی ارشد مرمت شهری دانشگاه تهران

1. Dominique Perrault
2. Narcissus Quagliata
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3-كارگاه آموزشی YPP گالسکو، انگلستان،23 تا 28 اكتبر 2016

بازاندیشی در اسکله كالید
برقراری ارتباط میان توسعه زيرساختی با طراحی شهری يکپارچه سطح زمین و زيرزمین در راستای طرح های بازتوسعه 

اراضی براون فیلد

اخیراً ایزوكارپ1 )جامعه بین المللی برنامه ريزان شهری و منطقه ای( با همکاری ایتاكوس2 )کمیته انجمن بین المللی حفر 
تونل و فضاهای زيرزمینی( توافقنامه ای را با هدف برگزاری كارگاه آموزشی متخصصان برنامه ریزی جوان3 - برنامه تفکر 
عميق متخصصان جوان4 با شــورای شــهر گالسکو به امضا رسانده اند که برای برنامه ريزان جوان بريتانیايی و بین المللی و 
همچنین متخصصان فضاهای زيرزمینی در نظر گرفته شده است. مقصود از اين اقدام اين است که اين کارگاه در رشته ای از 
رويدادها، اولین کارگاه آموزشی باشد که به تولید مجموعه ای از مطالعات موردی منتهی شده و به تجزيه وتحلیل عمیق روابط 
متقابل میان برنامه ريزی شهر با تأکید بر طراحی شهری و استفاده از فضاهای زيرزمینی و تأمین زيرساخت ها کمک می نمايد.

در چارچوب اين كارگاه آموزشی5، گروهی از 20 متخصص جوان )حداکثر 35 ساله( با ملیت بريتانیايی و يا خارجی گرد 
هم خواهند آمد. اين گروه شامل 10 طراح شهری/ برنامه ریز/معمار و 10 مهندس عمران/ متخصص فضاهای زیرزمينی 

)مانند زمين شناس، هيدرولوژیست، و مهندس تونل و ژئوتکنيک( خواهد بود.

هدف از اين کارگاه آموزشی فراهم آوردن زمینه تجربه عملی کار با دست برای شرکت کنندگان است. متخصصان برنامه ريزی 
جوان در اســتوديويی واقع در سايت پروژه که مشترکا توســط ايزوکارپ، ايتاکوس و نمايندگان شرکای محلی شورای شهر 
گالسکو انتخاب شده است، تحت راهنمايی سه کارشناس از اعضا ايزوکارپ، ايتاکوس و تفکر عمیق انگلستان6 به کار مشغول 

خواهند شد.
y عارفه زارعی، کارشناسی ارشد مرمت شهری دانشگاه تهران

1. ISOCARP
2. ITACUS
3. Young Planning Professionals )YPP(
4. Young Professional’ Think Deep Program )YPTDP(
5. YPP / YPTDP Workshop 
6. Think Deep UK

http://isocarp.org/app/uploads/2016/09/home_gcc_mp19433_mi_cw_mcateerphoto-1.jpg
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مدیریت و توسعه پایدار سطوح زیر زمين با عمق كم1

مؤلفان كتاب: ای.اف.جی د مولدر2، اچ.آر.جی.کی. هک3 و سی.سی.دی.اف ون ری4
سال انتشار: 17 اکتبر 2012 

انتشارات: انجمن زمین شناسی لندن
اهداف كتاب

محور اصلی اين کتاب زيرسطحی های کم عمق، يعنی 250 متر اول زير سطح زمین است. 
اين کتاب مهندسان، توسعه دهندگان شهری، وکال، سیاست گذاران، حرفه ای بیمه، متخصصان زمین و ساير افراد درگیر با 
ساخت وسازهای زيرسطحی را مخاطب قرار داده است و يک نمای کلی از جنبه های فنی و همچنین مسائل حقوقی، دولتی 

و سیاست گذاری فراهم می کند. 
همچنین باال بردن آگاهی در خصوص دارايی ها )و منابع طبیعی( و تهديد به آخرين مرز جهت تحقق رشد انسانی بر روی کره 
زمین، و روشنگری در خصوص استفاده پايدار و بهینه از زير سطح زمین در گذشته، حال و آينده از ديگر اهداف اين کتاب است. 
1. Sustainable Development and Management of the Shallow Subsurface
2. E.F.J. De Mulder
3. H.R.G.K. Hack
4. C.C.D.F. Van Ree

معرفی كتاب
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مهندسی زیرزمينی برای توسعه شهری پایدار1

مؤلفان كتاب: کمیته ی توسعه پايدار مهندسی جغرافیای زيرزمینی؛ کمیته مهندسی زمین شناسی و ژئوتکنیک؛ هیئت 
منابع و علوم زمینی؛ بخش مطالعات زمین و زندگی )حیات(؛ شورای تحقیقات ملی

سال انتشار: 2013
)US( انتشارات: مطبوعات آکادمی های ملی

مقدمه:
بنا به درخواست بنیاد ملی علوم )NSF(2، شورای ملی تحقیقات )NRC(3 به انجام مطالعه ای جهت بررسی توسعه زيرزمینی 
پايدار در محیط شهری، همت گماشت تا بدين وسیله به شناسايی پژوهش های ضروری به منظور به حداکثر رساندن فرصت ها 
جهت اســتفاده از فضای زيرزمین و همچنین باال بردن آگاهی عموم و جوامع فنی درگیر در مهندســی زيرزمینی به منظور 

پايداری شهری بپردازد.

1. Underground Engineering for Sustainable  Urban Development
2. the National Science Foundation )NSF(
3. the National Research Council )NRC(
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ساختار كتاب:
کتاب "مهندسی زيرزمینی برای توسعه شهری پايدار"، به شرح و تفصیل يافته های محققان و پژوهشگران متخصص 
پیرامون مهندسی ژئوتکنیک1، طراحی و ساخت وساز زيرزمینی، فن آوری های خطوط و کانال های زيرزمینی، ارزيابی 
مخاطرات، تکنیک های تجسمی برای برنامه های کاربردی ژئوتکنیک، توسعه زيرساختی پايدار، ارزيابی چرخه حیات، 

خط مشی و برنامه ريزی زيرساختی، و پیشگیری از آتش سوزی، ايمنی و تهويه در زير زمین می پردازد.
اهداف كتاب:

اين گزارش با هدف شفاف سازی يک مسیر تحقیقاتی آتی در نظر گرفته شده است و توجه مخاطبان گسترده ای از جمله 
افراد حاضر در بخش های خصوصی و دولتی درگیر در طراحی و برنامه ريزی تسهیالت شهری، ساخت وساز زير زمینی و ايمنی 

و امنیت را به خود جلب خواهد کرد.
y هما پرمون، کارشناسی ارشد مرمت شهری دانشگاه تهران

geotechnical engineering .1
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بــرای اولین بــار در جهان پايگاه داده ای به منظور نمايش »هزار چهره« از توســعه فضاهای زيرزمینی در دوران معاصر و 
تاريخی راه اندازی شــده اســت. هدف از تأسیس اين پايگاه آن است تا خود را به عنوان نقطه مرجع برای تمامی پژوهشگران 
فضاهای زيرزمینی معرفی کرده و داده های ارزشمندی را در حوزه استفاده از فضاهای زيرزمینی ارائه کند. اين کار با تکیه بر 

جمع سپاری و عضوگیری هزاران عالقه مند به توسعه فضاهای زيرزمینی از سرتاسر جهان صورت می گیرد.
آزمايشگاه معدن و تکنولوژی محیط زيست1 دانشگاه فنی ملی آتن، اطلس زيرزمینی را با همکاری آکوس )مراکز تحقیقاتی 
مرتبط برای فضاهای شــهری زيرزمینی(2 تهیه کرده اســت. اين آزمايشــگاه تحقیقات نظام مندی را درباره توسعه فضاهای 
زيرزمینی و به صورت تخصصی مخازن زباله های خطرناك زيرزمینی، مســائل اقتصادی توسعه فضاهای زيرزمینی )از جمله 

اثرات جانبی مثبت(، استفاده از روش های حفر معدن در ايجاد فضاهای زيرزمینی و ... انجام داده است.
مدير آزمايشگاه، دکتر ديمیتريس کالیامپاکوس3، نیز به عنوان ريیس آکوس برگزيده شده است. وی به مدت بیش از 20 

سال به طور سیستماتیک در پژوهش های توسعه فضاهای زيرزمینی مشارکت داشته است.

y http://u-atlas.metal.ntua.gr :پروژه های اطلس زيرزمینی، منبع

y عارفه زارعی، کارشناسی ارشد مرمت شهری دانشگاه تهران

1. Laboratory of Mining and Environmental Technology )L.M.E.T(
2. Associated research Centers for the Urban Underground Space )ACUUS(
3. Professor Dimitris Kaliampakos

اولين پایگاه داده آنالین توسعه فضاهای زیرزمينی جهان

http://u-atlas.metal.ntua.gr
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راهنماى تهیه و شرایط ارسال نوشتارهاى علمى در "فصلنامه ایده"
راهنمای تهیه و شرایط ارسال نوشتارهای علمی در »فصلنامه ایده«

هدف نشــریه ایده، انتشــار نتیجه پژوهش ها و تجربه هــای علمی در حوزه 
هاي مختلف شهرســازي، معماري و محیط زیســت، عمران و اقتصاد شهري 

می باشد. 
• نوشــتارهای علمی، تحلیلی و مروری در زمینه های معماری و شهرســازی 
برای درج در نشریه،  پذیرفته  شــده و پس از داوری و تصویب هیأت تحریریه 
به چاپ می رسند. نشــریه ایده، تعداد معدودی در هر شماره مقاالت ترجمه 

می پذیرد. 
• نوشتارهای ارســالی نباید قباًل در هیچ همایش یا نشریه ای به چاپ رسیده 

باشند.
• مقاالت ارسالی در فضای اینترنت منتشر نشده باشند.

• مقاله ها ی ارایه شــده به نشریه ایده برای بررســی و چاپ نباید همزمان به 
نشریه های دیگر ارایه شده  باشند.

• مقاله  بایــد دارای بخش های چکیده، مقدمــه، روش تحقیق، بدنه تحقیق 
شامل موضوعات مختلف، نتیجه، پی نوشــت ها و فهرست منابع باشد. اندازه 
این نوشــتارها با توجه به نوع مقاله از 2000 تا 6000 کلمه است، حدود باال، 
پایین، چپ و راست صفحات به ترتیب برابر با 2، 2/5، 2 و 2 سانتی متر انتخاب 

شود.
• نوشــتارها باید دارای چکیده فارسی و انگلیسی باشــند. چکیده مقاله باید 
شامل بیان مسئله، هدف، چگونگی پژوهش، موضوعات مقاله و یافته های مهم 
و نتیجه باشــد. این بخش باید به تنهایی بیان کننده تمام مقاله و به ویژه نتایج 
به دست آمده باشد. اندازه چکیده فارسی حدود 200 کلمه و چکیده انگلیسی 

حدود 300 کلمه است.
• مقدمه نوشتار، ارایه کنندة مسئله، هدف تحقیق و معرفی کلی مقاله است.

• نتیجه نوشــتار باید به گونه ای منطقی و مفید که روشن کنندة بحث و ارایه 
یافته های تحقیق باشد، ارایه گردد.

• در بخش تشــکر و قدردانی،  راهنمایی و کمک های دیگران یادآوری شده و 
به طور خالصه از آنها سپاسگزاری می گردد.

• پی نوشــت های مقاله )اصطالحات و معادل های واژه ها، توضیحات و غیره( 
می باید در متن به ترتیب شماره گذاری شده و در پایان مقاله و قبل از فهرست 

منابع نیز تحت عنوان پی نوشت ها گنجانده  شود.
• ارجاعات مربــوط به منابع، در متــن و داخل پرانتز، شــامل نام خانوادگی 

نویسنده، سال انتشار و شماره صفحه، پس از نقل مطلب می آید.
• فهرســت منابع به ترتیب الفبایی نام خانوادگی یا نام شــهر نویسندگان در 

انتهای مقاله می آید.
• ترتیب عناصر اطالعات کتاب شــناختی در مورد مقاالت، کتب، گزارش ها و 

سایر مراجع به شرح زیر است:
• مقاالت: نام خانوادگی و نام نویسنده مقاله )سال انتشار(، عنوان کامل مقاله، 

نام نشریه، جلد، شماره، شماره صفحات مقاله در نشریه.
• کتب: نام خانوادگی و نام نویسنده )سال انتشار(، عنوان کتاب، نام مترجم یا 

مصحح، نام ناشر، محل انتشار.
• صفحه اول مقاله باید شامل نام و نام  خانوادگی نویسنده )نویسندگان(، عنوان 
)رتبه علمی(، آدرس،  تلفن، نمابر و پست الکترونیکی نویسنده)نویسندگان( 

باشد. همچنین چنانچه مقاله مستخرج از طرح پژوهشی یا رساله باشد، عنوان 
طرح پژوهشی یا رساله نیز در صفحه اول درج گردد. صفحه دوم باید بدون نام 
و مشخصات نویسنده )نویسندگان( و فقط شامل عنوان مقاله، چکیده فارسی 
و واژه های کلیدی باشد. عنوان نوشتار باید کوتاه، گویا و بیان کننده محتویات 

نوشتار باشد.
• واژه های کلیــدی مربوط به متن و عنوان مقاله بالفاصله بعد از چکیده و بین 

4 تا 6 کلمه نوشته شود.
• عکس ها ، نگاره ها، جداول و غیره باید با کیفیت مناســب تهیه شوند. شماره 
و مأخذ عکس ها،  نگاره ها و غیره به ترتیبی که در متن به آن اشاره می شود در 
ذیل آنها قید گردد. همچنین می بایست فایل تصویری تمام عکس ها، نگاره ها 

و جداول، خارج از Word با فرمت JPG یا TIFF نیز ارائه گردد.
• چنانچه مقاله  دارای چند نویســنده باشــد، ارایه مقاله و تمام مکاتبات باید 
توســط نویسنده اول انجام شــود. در غیر این صورت، نویسندگان می بایست 
کتباً یک نفــر را به عنوان نماینده جهت ارایه مقالــه و انجام مکاتبات به دفتر 

نشریه معرفی نمایند.
• چنانچه مقاله ای خارج از ضوابط راهنمای تهیه نوشتارهای علمی نشریه به 
طریق مزبور باشد، قبل از ارایه به هیأت تحریریه و داوران به نویسنده برگشت 

داده خواهد شد.
 2007 Word نوشــتارها و مقاله ها باید به صورت تایپ شــده با نرم افزار •
در قطع A4 به همراه نامه ای به عنوان ســردبیر نشــریه ایده به آدرس پست 

الکترونیکی مجله ارسال گردد. 
• تأیید نهایی نوشــتارها برای چاپ در نشــریه پس از نظرات داوران با هیأت 

تحریریه نشریه است.
• صحت نوشتارهای علمی با نویسنده / نویسندگان است.

• چاپ نوشــتارهای نشــریه ایده بدون ذکر مأخذ در نشریه های دیگر ممنوع 
می باشد.

• اندازه و نوع قلم ها بایستی مطابق جدول ذیل تنظیم شوند:

 اندازه قلمنام قلمموقعیت استفاده 
B Traffic Bold 16 عنوان مقاله
B Mitra 11 نام مؤلفان

B Mitra Bold 13 چکیده و کلمات کلیدی
B Mitra 13 متن

B Traffic Bold 12 عناوین بخش ها
B Mitra Bold 10 عناوین جداول و شکل ها

B Mitra 11متن جداول و شکل ها و مراجع

Times Newقلم التین
Roman

در هر موقعیت اســتفاده 
یک واحد کمتر از اندازه 
قلم فارسی در نظر گرفته 

شود.

دعوت به همکارى با مجله ایده:
 مترجم آشنا به زبان انگلیسى

 کارشناس بازاریابى آشنا به امور تبلیغا ت -
-

- منشى آشنا به امور مجله و نرم افزارهاى مرتبط

پذیرش آگهى از طریق شماره تلفن :             02122291262
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توانیم ما چگونه می

 به شما خدمت کنیم؟

 

 مشتریانافزایش درآمد   •

 افزایش مشتریان خرد  •

افزایش توان شناسایی و   •
 مدیریت مشتریان ثروتمند
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