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مقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدمه
محــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوده
طرح حـــــــریم رضـوی
اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــناد
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مقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدمه
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مقـــــــــــــــــــــــــــــــــدمه

بافتدرجانبههمهمداخلهقرنربعبهقریبگذشتازپس
ظرتجدیدنضرورتتصویبدنبالبهورضویمطهرحرمپیرامون
ومعماریشورایعالیتوسطعملمالکطرحدربنیادین

بهسازیراهبرديبرنامهتصویبوتهیه،1393سالدرشهرسازی
حضرتمطهرحرمپيرامونمحدودهدرتوسعهموزونهدايتو

تضرور آنمتعاقبوگرفتهقرارشورااینکاردستوردر(ع)رضا
1396/4/19مورخجلسهدرمحدودهاینویژهتفصیلیطرحتهیه

.رسیدتصویببهشورایعالی
اراستاندوشهرسازیوراهمحترموزیرمشترکصورتجلسهوفق

وزارتبینگرفتهصورتتوافقبرپایهنیزورضویخراسانمحترم
بهتفصیلیویژهطرحتهیهمشهد،شهرداریوشهرسازیوراه

اینبینمنعقدهقرارداداساسبرکهگردیدواگذارتهراندانشگاه
روژهپطراحیومطالعاتایران،شهریبازآفرینیشرکتودانشگاه
.گردیدآغاز1398بهمن29تاریخازمذکور

4



مقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدمه

توافق وزیر راه و شـــــــــــهرسازی و 
1398آبان 13استاندار خراسان رضوی
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مقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدمه

توافق وزارت راه و شـــــــــهرسازی و 
1398دی 7شهرداری مشهد
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مقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدمه

انتخاب دانشگاه تهران به عنوان
1398دی 7مشاور طرح تفصـــــیلی
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مقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدمه

یعقد قرارداد تهیه طرح تفصــــیل

98/ص/524/6868شماره  
98/11/29تاریخ 

ریال11/700/000/000مبلغ 

8



مقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدمه

وعـــــــــــــــموض

حرمشهراجرایی پروژهسازمان
سرمایه گذاران

شهرداری و شورای شهر

مدیران استانی

تبادل اطالعات با سازمان های محلی

گفت گو با کارشناسان و متخصصان

کارگروه تعیین تکلیف پروژه های سرمایه گذاری

(زائرسراهای ارزان قیمت( ) ع)بنیاد زائر امام رضا

تعداد

5
9

47
11
6

46
3
3

215 مجموع

برگزاری جلســـــات گفت وگــــو

9

وعـــــــــــــــموض

نمایندگان محترم مشهد در مجلس شورای اسالمی 

کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی 

وزارت راه و شهرسازی

وزیر راه و شهرسازی

دادگســـــــــــــتری

شهرداری ثامن

آستان قدس رضوی
اســـــــــــــتانداری، معاونت امور عمرانی و اداره کل 
پدافند غیر عامل استانداری خراسان رضوی

تعداد

11
2
12
2
12
27
12
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مقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدمه

با ســـــــــــازمان هامکاتبات 

تعداد کل نامه های دریافتی از شهرداری منطقه ثامن

استعالمات در خواست شده از منطقه ثامن
پاسخ داده شده

تعداد کل نامه های دریافتی از ارگان های استانی
آستان قدس رضوی، استانداری، سازمان بازرسی، راه و شهرسازی، )

...(دادگستری کل استان، میرث فرهنگی و 

نمکاتبات دفتر حریم با سازمان ها و ارگان های استا
راه و شهرسازی،آستان قدس رضوی، شهرداری منطقه ثامن، شرکت گاز)

...(استان، شرکت آب منطقه ای،میراث فرهنگی، استانداری و

240
70
60

56

224

650 مجموع
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مقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدمه

میدانیبرداشت ها و بازدیدهای 
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محــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوده
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محــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوده

تدقیق حوزه مداخله
و حوزه بالفصل بر
اساس اسناد 
فرادست مصوب

13

ازهمراآنمرکزیتکهمی شودتلقیمشهدشهرمرکزیمحدودهازبخشیبهرضویمطهرحرمپیرامونمحدودهعبارت
سایربامحدودهاین.استدادهشکلرضا علیه السالمحضرتمطهرحرمکارکردیلحاظازهموکالبدیلحاظ

ردیگعبارتبه.استمتفاوتترافیکیوتاریخیکاربری،اجتماعی،اقتصادی،مختلفابعادنظرازشهرمحدوده های
ونیازهابربنارامحدودهکارکردهایوبودهمشهودآندرزائرانحضورکهاستمحدوده ایمطهر،حرمپیرامونمحدوده
کارکردهایواستمشهدیشهرونداناختیاردربیشترشهرمحدودهسایردیگرطرفدروداده اندتغییرخودخدمات
تاکمتریشدتبارضویمطهرحرمتاثیراتکهاستذکربهالزم.داردانطباقمعمولشهریزندگیبامحدوده

متبادرذهنبهمطهرحرمپیرامونمحدودهازآنچهامااستدرکقابلمشهدشهرکلدروبیشتربسیارفاصله های
.بردنامآنازمی توانیکحریمعنوانبهوداشتهمستقیمکامالارتباطکهاستمحدوده ایواقعدرمی شود،

یکحریمتعییناهمیتدلیلاماباشدزیارتییکحریممحدودهازبخشیطرح،مداخلهحوزهکهداردوجودتوقعاین
بهنیست،مداخلهحوزهجزءکهزیارتیکمحدودهازبخشیواقعدر.استطرحبالفصلحوزهکردنمشخصزیارت،
.شودتعیینبالفصلحوزهعنوانبهمی تواندکارکردینزدیکارتباطدلیل

صاننقبهمی تواندآنبالفصلعملکردیکالبدی،حوزهباآنهاارتباطگرفتننظردربدونشهریمحدوده هایدرمداخله
وکارکردهاورضا علیه السالمحضرتحرمویژهاهمیتدلیلبه.شودمنتهییکپارچهسیاستگذاریوبرنامه ریزیدر

برخورداردوچندانیاهمیتازآنپیرامونهمگنمحدودهبهتوجهحرم،اطرافهمگنبافتدرزیارتموضوعارتباط های
هستند،مشابهشهریمختلفکارکردهاینظرازکهمطهرحرمپیرامونهمگنمحدوده هایبایدابتدادرروایناز.است

کهاستایندرموضوعایناهمیت.شوداحصاءبالفصلحوزهآن،ازطرحمحدودهکردنکمباسپس.شودمشخص
ابهمشتصمیمآنهابرایمنسجمبرنامه ریزییکقالبدرهستند،مطهرحرمازتاثیرپذیروتاثیرگذارکهمحدوده هایی

انهجداگسیاستگذاریندارندکارکردیمستقیمارتباطزیارتموضوعباکهمحدوده هاییبرایمقابلدروشودگرفته
.گیردصورت

بعدصفحهتصویردرمی شودیادآنازحرماطرافمحدودهعنوانبهبرنامه ریزینظاماساسبرامروزهکهمحدوده ای
بررسیباوادامهدر.استشدهتعیینطاشمشاورمهندسینتوسطمطالعاتیطیمحدودهاین.استمشاهدهقابل

.شدخواهدمقایسهنظام هاازیکهربانیزمحدودهاینمختلف،نظام های



محــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوده

صل تعیین حوزه بالف
عملکردی محدوده 
طرح بر اساس 
کارکرد زیارت

14

هکتاری اطراف حرم 360محدوده 
(محدوده طرح)



محــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوده

یک زیارتاحصاء حــــــــریم 

نقش زیارتی این محدوده در نظام های مختلف اقتصادی، اجتماعی، کالبدی، کاربری و ترافیکی قابلروش تدقیق محدوده
.مشاهده است

هویت و تاریخترافیکجمعیتکاربری و فعالیت

تی پراکندگی مراکز اقام

پراکندگی کانون های 
فرهنگی ـ هویتی

ی پراکندگی فعالیت ها
تتجاری مرتبط با زیار 

محدودیت های عبور و تراکم جمعیتی
ادوار تاریخی شهرمرور

عوامل

شاخص

کنترل مداخله در پهنه های مجاور برنامه ریزی یکپارچه برای پهنه های زیارتی اهمیت شناسایی حریم یک زیارت

عدم انطباق محدوده طرح طاش با حریم یک زیارتفرضـــــــــــــــــیه

ضرورت تدقیق محدوده
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محــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوده

16

پراکندگی مراکز اقامتی پراکندگی کاربری مذهبی تپراکندگی فعالیت های تجاری مرتبط با زیار 



محــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوده

17

نظام جمعیتی توسعه شهر مشهد در ادوار تاریخی محدودیت های ترافیکی پیرامون حرم مطهر



محــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوده

برهم نِهی الیه ها

18

تعیین حریم یک زیارت



محــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوده

تدقیق محـــــــدوده

19

محدوده حریم یک زیارت



محــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوده

حوزه مداخله و
حوزه بالفصـــــل

20



محــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوده

مقایسه محدوده 
طرح با محدوده 
حریم یک زیارت

21



طرح حــــــــریم رضــوی

ماموریت های بازنگری
مبـــــــــــــــــــانی طـــــــــــــــــــرح 

لشــــــــــــبکه مســــــــــــــــــائ

22

ســـــــــــیر مداخـــــــــــــــــالت



سیر مداخالت در بافت مرکزی مشهد

1370

طرح جامع
مهـــــــــرازان

71

نامه مرحوم کازرونی 
به رهبـــــــــری

72

جلسات و هسته 
مدیریتی-فکری

74

تصویب
طرح بازنگری

78

تصویب طرح
نوسازی و بازسازی

نامه توصیه های 
رهبری در خصوص 
شیوه تملک ها

1386
تغییر ساختار 
اجرایی طرح 

(چهارعاملی)

تشدید 
تملک های 
اجباری

23

انتخاب مشاور طاش



1387

تصویب طرح
بهسازی و نوسازی

1393

آغاز دوره 
بازنگری بنیادین

ه تخلفات گسترد
از ضوابط طرح

نارضایتی مردمی و 
انتقادات نخبگان

96

تصویب
طرح راهبردی

انتخاب مشاور 
مهرازان

97

دستور توقف
شورایعالی96مصوبه 

در دیوان عدالت اداری

توافقات برای تهیه 
طرح تفصیلی

98

آغاز تهیه طرح 
ویژه تفصــــیلی

(طرح حریم رضوی)

سیر مداخالت در بافت مرکزی مشهد

24



مأموریت های
بازنگــــــــــــــــــری

88/1شمارهنامهدرمندرجرهبري،معظممقامتذكراتدقيقرعايت▪
5/1/86مورخ

بهابالغيشهرسازي،حوزهدرنظامكليسياست هاينهمبندرعايت▪
رهبريمعظممقامسوياز29/11/89تاريخ

و(ع)رضااماممطهرحرمپيرامونبافتدرمعنويهويتاستمرار▪
مكانروحانيتوقداستازحفاظت

بافتمحدودهدردرآمدكمزائراناسكانوحضورزمينه هايايجاد▪
ازانزائر براياقامتيمتنوعگونه هايگرفتننظردرومطهرحرمپيرامون
اقتصاديمختلفرده هاي

ومطهرحرمپيرامونبافتدرباقيماندهمجاورجمعيتازحمايت▪
اغلمشكسبهومجاورانحقوقازصيانتبافت،سكونتيكاركردارتقاء
تحفاظ)تجاريواقامتيبهسكونتيكاركردهايتغييرازپرهيزوخرد

(شدهمداخلهكمترمسكونيمحالتازحداكثري
محدودهشهريسيمايدر(ع)رضااماممطهرحرمجايگاهوشأنحفظ▪

25

طرح حــــــــریم رضــوی



مأموریت های
بازنگــــــــــــــــــری

اسبمتنبهره گيريوتاريخيوفرهنگيبافتويژگي هايداشتننظردر▪
تاريخيوفرهنگيقابليت هاياز

آوریتابلحاظبامنطقهدرمالیوکالبدیبارگذاریکردنمتعادل▪
محیطیزیست

بهويژهتوجهباهكتاري360محدودهپيرامونبافتباهمپيونديايجاد▪
ارزشواجدساختارهايوآيينيوتاريخيگذرهايكانون ها،احياء
مركزيحوزهدرپيرامونيبافتبهطراحيمحدودهدهندهاتصال

برمبتنيلبه ها،پشتتاريخيبافترونقواحياءزمينه هايايجاد▪
زمينهشهريبافتويژگي هاي

بافتتدريجينوسازيوبهسازيدرساكنانمشاركتزمينه هايايجاد▪
نهادهاوافرادخردسرمايه هايسازماندهيو

حقوقيبررسي هايازحاصلنتايجاساسبرمكتسبهحقوقرعايت▪
ومعماريوشهرسازيشورايعالي19/4/96مورخمصوبه11بندوفق)

(13/8/98مورخمشتركصورتجلسه
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شــبکه مســــــــائل

شبکهاحصایجهتاستفادهموردمنابع
:حرمپیرامونبافتمسائل

.رهبریمعظممقامابالغیمنویات▪
وشهرسازیعالیشورایابالغیمصوّبات▪

.معماری
لیتفصیطرحدودرمستخرجمسائلشبکه▪

.مهرازانراهبردیطرحوطاشعملمالک
نامه هایپایانومقاالتپژوهش ها،مجموعه▪

بافتمسائلشبکهبامرتبطدانشگاهی
.حرماطراف

علمیتحلیلازمستخرجهمسائلمجموعه▪
وحقیقینفوذانذیونفعانذینیازهای
.بافتحقوقی



ـهرارتباط با شــــــــــــ
افتپیوســـــــــتگی ب

مارتباط با حــــــــــــــر 
منظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــویت

طرح حــــــــریم رضــوی

فهرست مســائل

ینظام دســـــــــترس
اقامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
مجـــــــــــــــــــــــــــــــاورت
مالکــــــــــــــــــــــــــــــــیت
خدمـــــــــــــــــــــــــــــــــات

محیط زیســـــــــــــت
پدافــــــــــــــــــــــــــــــــــــند
تأمین مـــــــــــــــــــــالی
تعهدات طرح قبل
سازمان اجـــــــــرایی



چشــــــم انداز
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حرم شــهر لقب و نام
پیوند دهنده سازوار حرم و شهر از طریق تار و پودهای حسی، ادراکی، کارکردی و معنائی ماهیت

امر زیارت عنصر ماهیت بخش

الگوی بافت های زیارتی جایگاه

حیات طیّبه در ساحت فردی و جمعی آرمان

عقالنیت مدیریتی، معنویت اسالمی، عدالت حقوقی، شفافیت اطالعاتی اصول تحوّل

عدالت در کم و کیف زیارت و سکونت هدف

خدمت کریمانه به زائر ضعیف و مجاور مستضعف مسئولیت

زائر و مجاور بازیگر اصلی

..(  نیازهای فرهنگی، زیستی، اجتماعی، مکانی، فضائی و)نیازشناسی حاضران بافت  مبنای توسعه

ی زنده دل/ معرفتی پیشران متمرکز -محفل آشنا برای دادوستد اندیشه های متفاوت و نقّاد در شبکه علمی
اخالق مداری و ادب ورزی عمومی/ انسانی

هویت فرهنگی

..( اعتماد اجتماعی، تعامل و تعاون و مشارکت، ایثار و دلسوزی مردمی و)سرمایه اجتماعی امّت حول امام  هویت اجتماعی

اقتصاد منضبط خرد سکنه و کسبه محلی/ اقتصاد دانش محور و تولیدمحور ملی با بازار بین المللی  هویت اقتصادی

طبیعت گرائی محیطی هویت زیستی

مردمی-نهاد هیأت و تشکل مذهبی/ عنصر وقف و مسجد / ارزش ها و میراث ملموس و ناملوس تاریخی  هویت تاریخی

زیبائی، خوانائی، هویّت و تشخّص فضائی، پیاده مداری، حس تعلّق فضائی-هویت مکانی

محاّلت زیست پذیر و زائر پذیر هویت محلی

احترام به حق و مالکیت، کارآیی، هوشمندی، خالقیّت، روزآمدی، نظم شاخص کیفی

مدل تقسیم محتوائی 
چشم انداز طرح حریم رضوی



ده بازگشت به آین
(مدر تبیین مفهوم ژنــــو)
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قاموسدرگاهکهباشدژنتیکعلمازعاریه ایواژهیکژنومکهمی رسدنظربهچنین
،خوداصلیتعبیردرژنوم.می شودگرفتهبهرهاستعارهبهآنازنیزشهریمطالعات
وتشریحراانسانیفردیکژنتیکمحتوایکلمی توانآنبواسطهکهاستمفهومی
ت،هسنیزشهرماهیتمبینومعرفخوبیبهمفهوماینآنکهاعتباربه.کردبازتولید

.می شودمشاهدهوام گیریایندرسلیقگیخوشنوعیپس
علی رغمدستوگوشزنده،موجودیکاندام هایهمهژنوم  وحدتاعتباربهواقعدر

وحدتبهپیکرهیکنتیجهدر.برخوردارنداشتراکازشکلیوکارکردیتفاوتهای
تشخیص  تواناییزندهموجودبهومی رسدیکپارچگیوتجانسوتناسبوموضوعی

.می دهدرابیگانهعضوازخودعضو

یاختصاصروحیامشترکفصلشهر؛ژنوم



:ژنــــــــــــــــــــــوم 
کجاییِ شــــهر و 
کیستیِ اهل آن 
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شکلمحیطآنوساکنینمیانروزگارانبهکهتعاملیوخاص،ومعلوممحیطیکدرشهرشدن  واقع
آنهنتیجکهمی شودانسانی اشجامعهومکانآنمیانناگسستنینسبتیشدنپدیداربهمنجرمی گیرد،
آنانفقطکهداردوجودرازهایی«جا»ایناهل  دل  در.استاهالیششدنکسیوشهراینشدنجایی

ونکوازحراستشانبرایتکاپوورازها،اینبراشرافبدون  .می شناسندمتوالینسل هایازانتقالبواسطه
اگرپس.شهرنداهلشهر،ژنومحافظاعتباربدین.استناممکننیز«جا»آندرزندگیزمان،گذرفساد
ازپررونق،وعظیمقدرهرشهری،اگرامامی شوداحیادوبارهشهرآنباشندزندهاهلشاماشودویرانشهری
.شدخواهدزندگیازخالیکالبدیحتما  واستمردهژنومحیثبهشود،خالیاهالی
دمی،آحیات  جوانبوابعادهمهآندرکهیافتهارتقاانسانیاکوسیستمیاسامانهیکبهدارد،ژنومکهشهری

ـتجردوروایتساحتمثلـمعناییمراتبتاـاجتماعیمناسباتوطبیعینیازهایمثلـمادیمراتباز
رواییشمرتبهحیثیت  بهژنومدارایشهر  .دارندعضویتمراتباینتمام  درشهراهلواستیافتهتحقق
بهراخودشهرتمامآنانواستحقیقتعیناهالیتک  تکباوردرکهاسطوره ایاست؛اسطورهوقصهدارای
بیگانهکارشناسیاعابر،گردشگر،مهمان،یکنزدکهشناختیمی شناسند؛دستکفمثلرواییمرتبهاعتبار
.نمی شودحاصل
صورتبهوعده ایخواستوارادهاثردرشهریکژنومکهاستبرخوردارفراوانیاهمیتازمسئلهایندرک
ه هایزیستگاکهاستطبیعیپس.می آیدپدیداجتماعیوتاریخیفرایندیطیبلکهنمی شودایجادآمرانه
طبمخاوژنومجایگاهزیرا.نشوندمحسوبهمشهراعتباربدینوباشندنداشتهژنومندیده،روزگارامابزرگ
هککسانیهمدلیلهمینبه.باشدبرقرارراهیاهالیشوآنمیانتاشوددلصاحببایدشهر.استدلآن،
مکانبهشت آساتریندراگرحتیدوری،هنگامومی دهندترجیحدیگرجایهربهآنراهستند«جا»یکاهل

.می کننددل تنگیخودشهربرایباشند،همجهان



.
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هراصلی  مسائل  پس.استیگانهتاریخیومحیطیتفاوت هایدلیل  بهشهرهرژنوم  بی شک
قید  ازوباشدجهانشمولمی تواندآنچهواقعدر.هستندبفردمنحصرواختصاصینیزشهر
.می گیردقرارژنوممادون  کهاستشهرقراردادی  واعتباریمراتب  آزاد،مکان
ژنومکهآنجاازامابرشمردشهرهامیان  پرشماریمشترک  وجوه  بیماری هامنظر  ازبتواناگرحتی
حتما  بایدشهرمشکالتحلمسیردروبودنخواهدیکساننیزدرمانراه  نیست،یکسانآنها

.نمودراژنوممراعات



تودهومراتبسلسلهمعابر،ها،فعالیتگیریشکلکهالعللیعلتیعنی.استزیارتامرزیارتیشهرژنوم
خودازمنفیومثبتواکنششاکلهاینبهجدیدیافزودههربهنسبتوشدهسببراشهریاحجامگذاری
ملمحتهایبیماریوهاتهدیدحتیوتوسعهوترمیماخالقبازسازی،وبازیابیتوانمنظرایناز.دهدمیبروز
هایمزیتبهدهندهانتظاماصلیمزیتکهچرا.کنندمیتنظیممرکزیدالاینباراخودزیارتیشهریک

دقتدبایچنانچه.استکردهتعریفزیارتبهوابستهراخودزیارتیشهریکشهریحیاتدرنسبیورقابتی
خواهندبروزشهریمجموعهیکحیاتدرطبیعتا  کهدیگریرقیبهایمزیتیاوایزمینهعواملداشت
امربرآنهاسبقتصورتدروباشندژنوماینازساتعهایویژگیکاهندهوافزایندهتوانندمینیزداشت
یوضعیت.استشناساییقابلدورگهموجودیتیعنوانبهیاوشدخواهدروبروماهویتغییریباشهرزیارت،

ویزیستتوانزیارت،امربهصدمهباآنکهمگرسازدنمیمترتبشهربرراعیبییاوحسنخودخودیبهکه
هاییجنبهازاشتاریخیحیاتطولدرزیارتیشهریکقرائتروایناز.فروبکاهدرازیارتیشهراقتصادی

یکبلکهمند،زمانخوانشیکنهمنظرین،هایخصلتوفعالیتینظاماتمعابر،شبکهفضایی،سازمانچون
درماندتربعیاوبینیپیشبرایشهرژنتیکینقشهتاکندمیتالشکهاستشناسانهسببوع لّیخوانش

.کندتدقیقآن

شـــــــــــــهر زیـــــارتی
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ودالگوی تـــار و پــــ
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ذاراثرگمشهدتاریخیتوسعهوگیریشکلدررااصلیرفتاردوتوانمی
رفتاردوهر.آنمجاورتدرسکونتدوموحرمبهتشرفنخست.دانست

.کنندمیبرقرارزیارتامربامشخصینسبتنیز
مبادیاست،نقطهیکبهخطپارهیکاتصالکهنخسترفتاردر

هبتوجهباوشوندمیمتصلمتعیننقطهیکبهجغرافیاییگوناگون
اامدومرفتار.کنندمیایجادراشعاعیساختاریمرکز،ــپیرامونهندسه

آنگرددراستمذکورنقطهمجاورتدرقرارگیریوسکونبرمبتنیکه
زمرکهمهایدایرهصورتبهنیزراخودتبادالتیهایشبهوشدهتعریف
.دهدمیتوسعه

ودایننهشتبرهممحصولزیارتیشهرفضاییسازمانبندیاستخوان
هایریشهباپودهاییوتارازمتشکلکهاستحلقویوشعاعیساختار
انعنوبهساختاراینپذیرش.متمایزندویژگی هاییومزیت هاامامشترک

شهرهایهیبتدرهاآنپیجوییومقایسهشهرها،اینفضاییژنوم
.می بخشدضرورتنیزرادیگرزیارتی



طرح حــــــــریم رضــوی

شـــــــــــــهر زیـــــارتی

مدل مفهومی تار و پود در شهرهای زیارتی
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مدینــــــــــــــه

شـــــــــــــهر زیـــــارتی

مدینـــــــــــــــــــــــــهمــــــــــــــــــــــــکه نجــــــــــــــــــــــف

کاظمــــــــــــــــــــینکربــــــــــــــــــــــــــــــال ســـــــــــــــــــــــامرا
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مدل های 
ساختاری 
حرمشهر
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ویژگی های 
تــــار و پـــود

پودتارویژگی

فعالیتی
فعالیت ها بیشتر معطوف به زائرین.1
هسته های متمرکز فعالیتی.2
وجود دانه های درشت مقایس.3
تنوع دانه بندی لبه ها.4
تارهای اصلی مرز محالت با یکدیگرند.5

فعالیت ها بیشتر معطوف به مجاورین.1
تنوع فعالیتی بیشتر.2
تکثر فعالیت و عدم تمرکز.3
ریزدانگی لبه ها.4
.گره های پودها بر مرکز محله منطبق است.5

دسترسی
ت نزدیک ترین مسیر دسترسی ممکن به حرم نسب.1

به نقطه مبدا
همگرا به یکدیگر با هدف تسهیل تشرف.2
.جز معبر یا حرم به نقطه دیگری ختم نمی شود.3
تراستفاده از پود به عنوان انتقال دهنده به تار بزرگ.4
با نزدیکی به حرم عرض معبر کاهش می یابد.5
.شریانی های فرعی منشعب معموال نقش پود دارند.6

متصل کننده مسیرهای تشرف.1
ثری واگرا نسبت به یکدیگر با هدف پوشش حداک.2

پهنه ها
انتقال دهنده بین پهنه ای.3
.می تواند به هر نقطه ای بن بست شود.4
.دعرض معبر با طول معبر همبستگی مثبت دار .5
شریانی های فرعی منشعب معموال  بن بست .6

.هستند

منظر
حرمعناصربهپنهانوپیدامتوالیدیدهای.1
شکستهآسمانخط.2

دیدهای منقطع و نقطه گریزهای پنهان.1
خط آسمان یکنواخت.2
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مقایسه با 
شــــــــــهرهای
تک هسته ای

شهر زیارتیایشهر های تک هسته

هسته اولیه مکان زیارتیهسته اولیه صنعتی و خدماتی تفاوت

خدمات )الیه اولیه بعد از هسته مرکزی خدماتی .الیه اولیه بعد از هسته مرکزی سکونتی است

.است( زیارت

با فاصله از هسته مرکزی و نزدیکی به حومه 

.ارزش زمین افزایش می یابد

با فاصله از هسته مرکزی ارزش اقتصادی کاهش 

می یابد

حرکت آونگی به صورت منظم و در جهت رفع 

نیازهای روزمره و کار  بین هسته و پیرامون 

.شاهد هستیم

حرکت آونگی به صورت نامنظم و به صورت 

.اختیاری بین هسته و پیرامون شاهد هستیم

.  دتفاوت بین الیه ها بصورت طیف تغییر می کن.مرز بین الیه ها و هسته قابل تمییز است

با فاصله از هسته مرکزی رنگ و بوی سکونتتشابه

.بیشتر می شود

ی با فاصله از مرکز رنگ و بوی سکونت بیشتر م

.شود

ی بین هسته و پیرامون سلسله مراتب عملکرد

.حاکم است

بین هسته و پیرامون سلسله مراتب عملکردی 

.حاکم است

. ابدبا فاصله از هسته تراکم فعالیتی کاهش می ییابدبا فاصله از هسته تراکم فعالیتی کاهش می
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مقایسه با 
شهرهای ستاره ای

مشهدشهر های ستاره ای

دارای مرکز عمده خدماتی با تراکم زیاد و تفاوت

.کاربری مختلط است

دارای هسته مذهبی و تراکم فعالیتی زیاد در الیه اول

است

ی با فاصله از مرکز تراکم و اختالط فعالیت

.کاهش می یابد

الیتی با فاصله از مرکز تراکم فعالیتی کاهش وتنوع فع

.افزایش می یابد

دارای محورهای ازتباطی است که بصورت 

.بدشعاعی از مرکز رو به بیرون گسترش می یا

دارای محورهای ازتباطی است که بصورت شعاعی 

.  پیرامون به سمت مرکز تقرب پیدا می کند

مراکز جدید در امتداد خطوط ارتباطی با درجهتشابه

.گیرنداهمیت پایین تر شکل می

مراکز جدید در امتداد خطوط ارتباطی با درجه اهمیت 

.  گیرندپایین تر نسبت به مرکز اصلی شکل می

با فاصله از مرکز اهمیت محورهای حلقوی 

.افزایش می یابد

با فاصله از مرکز اهمیت محورهای حلقوی افزایش می 

. یابد
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چارچوب 
نظــــــــــری

•اجزاء• صفات

•پژنوتی• پفنوتی

طیف حرمشهر

جزر و مدتار و پود

استزیارتیشهرهایژنومحرمشهر
پودیوتارساختاردرراخودکه

انپشتیبمعابروتشرفمسیرهای
درژنوماین.می دهدنشان

وجزرتاثیرتحتطیفی،هندسه ای
درراخودبهینگیزیارت،امرمدی
ارآشکفعالیتومنظرمعنا،انتظام
فهمبدونکهمداخله ایهر.کندمی
بهبپذیردصورتژنتیکاین

عنصروشهرتوامانفرسایش
.شدخواهدمنجرمداخله کننده



ابخردیاکالنمقیاسدرزیارتیشهرهایازکدامهرکهخاصیموضوعاتوبسترشناسیریختبهتوجهبا
تر،عمیقشناختبرمبتنیکهمواجهیمپودوتارتعریفازخروجبامواردازبسیاریدرهستند،مواجهآن

خشیبدرپودوتارجایگزیننقشایفایشاملموارداین.سازدمیضروریراترپذیرانعطافوتردقیقتعریف
دوهرطوالنیمسیریدرکهاستدورگهمعابریوجوداصوال  یاوهاییمحدودهدرآنهاهمپوشانیمسیر،از

وزرجهمچنین.کنندمیایفامکهدرهبهورودیاصلیمحورهایکهنقشیمانندکنند،میبازنماییراهاویژگی
کهاستعواملیجملهازشودمیباعثرازائرحداقلیوحداکثریحضورسالمختلفایامدرکهزیارتمد

نچنیتوانمیفلذا.کنندپیداپودکارکردآنانعمدهیاوتارکارکردمعابرتمامایبرههدرشودمیسبب
درستیزیهایرویهسبببهکههستندعرضیهاییکیفیتبلکهذاتی،ویژگینهپودوتارکهکردبرداشت

پودهااستممکنتغییرهاوهاتخریبباشهریحیاتطولدراینکهچه.شوندمیشاملرامعابربرخیشهر
نوناککهنجفدرزهراحضرتجدیدصحنمحوربهمتصلپودهایهمانندشوند،تبدیلبالعکسیاوتارهابه

طولزاهاییبخشیاوتمامدرکهبودقائلرابختاینمعبریهربرایتوانمیلذا.اندکردهپیداتاریکارکرد
.ندکبازنماییمتناظرکیفیتدوعنوانبهراپودینگیوتارینگیازطیفیخاص،ایامییاوسالهمهدرخود،

تارینگی و 
یپودینگی طیف
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دبندرکههمانطور.استاحصاءقابلنیزپهنهمقیاسدرکهمعبرمقیاسدرتنهانهپودینگیوتارینگی
درراپویاهاییخصلتکهزیارتیهایحرمپیرامونهایبافتمدیوجزرخاصیتبهنظرشد،گفتهپیشین
میشوند،میشاملرامعابروفعالیتازبافتههمبهایمجموعهکههاپهنهکنند،میالقاءمعابرشبکه
اطرافمعابرعمدهزیارتمدزماندر.شوندپودینگیوتارینگیهایقطبیتدارایجریاناینتاثیرتحتتوانند
تموقاقامتیظرفیتبهدائم،سکونتیظرفیتاززیادیبخشکهچراکنند،میپیداتشرفیکارکردحرم

.بگیردقرارزیارتمبداءتواندمیپیرامونبافتدراینقطههروکندمیپیدااختصاص
ویافتهاختصاصغیرپذیراییهایکاربریبهاقامتیظرفیتازبخشیزیارت،جزرهایزماندرکههمانطور
اصیتخدانستنمفروضباروایناز.کنندمیپیداترافیکیتنزلمحلیمعابرکارکردحددرنیزاصلیمعابر

زمر کهعامقاعدهیکعنوانبهحرمازدورترهایپهنهدرپودینگیوحرمبهترنزدیکهایپهنهدرتارینگی
این.کردمشاهدحرمشهرساختارتمامدرراخصلتاینتوانمیکند،میتغییرمدوجزردراشتقریبی
.استاحصاءقابلشهربستردرگوناگونفعالیتیهاینظامدرخاصیت

طیف نمایی 
حرمشــــهری
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طیف نمایی حرمشــــهری
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بااگرحتیشودمیدانستهشهرآنچهوگرددمیتلقیحرمکهآنجامیانفضاییپیوستار
پایینوباالطبرسی،هایبسط.استمشاهدهقابلباشدشدهقطعجدیداحداثیخیابان های

ندهستتاریاتصالمحلکدامهراستبازارمحذوففضایامتدادکهبهاییشیخبسطوخیابان
رتاثیتحتفضامدورچیدمانوهاورودیچندگانگیدیگرسویاز.رساندمیحرمبهرازائرانکه

ومنظرینجنبهازشهردرنیزحرم.استیافتهانتظامایپهنهبینحلقویجابجاییپودیمنطق
یتیفعالتداومحرمسویبهدادنسالمآئینوحرمبصریهایالمانبهدید.یابدمیامتدادمعنایی
.کندمیآشکاربیشترراحرمشهریواقعیتکهاستشهرسمتبهحرماززیارت

ی تبادالت فضای
حرم ـــ شــــــــهری
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حولچگونهتقاضاوعرضهرابطهکهکندمیآشکارمشهدپدیداریبازیارتامررابطهمرور
اخلهمدگاهوتحریکامکان،باتنهاظرفیتاینوکندمیتعریفاقتصادیبستریزیارتخدمات
کهکردقلمدادچنینتوانمیلذا.استگشتهمتوقفیاگرفتهشتابسیاسیقدرتمستقیم
کنشیهرروایناز.استآنفضاییسازمانوشهرژنوممیانمیانجیشهر،یکسیاسیاقتصاد

ازخارجتواندنمیدهد،رویآنژنتیکخصوصیاتبامواجهدرشهرفضاییسازماندرکهنیز
یکخیتاریروایتازبخشیکهرسدمینظربهمنطقیلذا.باشدسیاسیاقتصادتاثیرگذاریحوزه
اقتصادهکباشدمداخالتیتاثیرگذاریتحلیلبلکهاش،ویژهژنومبرمبتنیآنرشدتنهانهشهر،

.استکردهایجاددیگرترجیحیهایمولفهباپیونددروژنومازگسستدرسیاسی

آسیب شـــــــناسی 
مداخالت آنتی ژنیک
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ازافزونچیزیزیارت،امرازبرساختهشهرایننیازکهدهدمینشانمشهدبهآبرسانیتاریخمرور
دارایچندانشودمیدانستهمزروعدشتیاینکهرغمعلیلذا.استبودهاشزیستیظرفیت
هنتیج.کندعملکشاورزیحوزهاقتصادیقطبیکعنوانبهتانبودهزراعیرقابتیهایمزیت
گیریشکلبااما.استبودهتجارتوزیارتاقتصادبرمتکیهموارهاششهریتوسعهاینکه
داماستخدرزیادیبسیارتوانمقتدر،مرکزیهایدولتدیگربامقایسهدرکهایراندرمدرندولت
کهگیردمیشکلجریانیوطبقهمشاغل،است،داشتهدولتیخزانهازحقوقپرداختونیرو

.کندمیتعریفزیارتامرازمستقلراخودحیات
محلوکارمحلامر،ایننتیجهدر.اندجملهاینازدانشگاهومدارسنظامی،نیروهایادارات،
نهنیز،اشفضاییسازمانترجیحاتدرونداشتهزیارتامربهوابستگینوپدیدجریاناینسکونت

بطروابهمخلرازیارتاجتماعیجریانحتیبلکهکندنمیپیداحرمباپیوندبرایدلیلیتنها
نشانشهرغربیمحورتوسعهدرخوبیبهراخودمشهددرگزینیجداییاین.داندمیاشروزمره
.دهدمی

اقتصـــــــــــاد
غیر زیارتی
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ینهزموژنومتضارببامتناسبسرعتیباورودمیپیشبهخطاوآزمونباشهریارگانیکرشد
نیازیهکبگیردموثریتصمیماتکوتاهیبازهدرتواندمیثروتوقدرتتمرکزاما.گیردمیشتاب

زمتمایبافتطبیعیرشدباتوسعهسرعتدرلذانداردپیشرفتوتحققجهتزمانهمحکبه
ادآبملکوقف.دهدمینشانراخودکالبدیمقیاسدربلکهتحققسرعتدرنهشتاباین.است

شکنازاینمونهتواماندانگیدرشتوزیادسرعتباتصمیمیکعنوانبهمشهد،آبادوکیلیا
نزدیکوحجمباالترینآنکهسبببهامادولتیهایکنش.استموردایندردولتیغیربخش
سهمقای.اندداشتهحرمشهریساختاربرتریجدیتاثیرگذاریاند،داشتهحرمتارافاصلهترین
تبافدردهندهتغییرمقیاسبزرگمداخلهاولینعنوانبهصفویکشیخیابانازمداخالتاین

نسبتشمسی،هشتاددههدرطاشمشاورمهندسیننوسازیوبهسازیطرحتاحرمپیرامون
روایناز.دهدمینشانشهروحرممیانمطلوبفضاییهمپیوندیبرراآننحوهوتاثیرگذاری

عتوزینحوهوشهریحیاتورونقمیزانکهشهریفضاییسازمانومعابرساختارهندسیتحلیل
.رسدمینظربهضروریدهدمینشانراآن

شتاب توسعه و 
درشـــــت دانگی
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قبل از مداخالت صفوی
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آنکهازپیشحرمشهریساختار
آندرمقیاسبزرگمداخله ای

طیفدروضوحبهشودواقع
قابلمعابرفضاییهم پیوندی
ابانتظاراساسبرواستمشاهده
بهحرکتوحرمازگرفتنفاصله
.می کاهدفروشهریلبه هایسمت



بعد از مداخالت صفوی
و قاجــــــــــار
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رهدوبهنسبتکالبدیاتفاقترینمهم
پایینوخیابانباالشدنکشیدهقبل

بودهچهارباغخیابانسبکبهخیابان
حرمدورهاینطیدرهمچنین.است
الگوهایویافتهگسترشبارهارضوی
دستخوشراشهریهایجریانحرکتی
تارچنینایجاد.استکردهتغییر

ببسباال،رفتاریالقایتوانباقدرتمندی
واحدتاریکحولمحوریقطبیتایجاد
پیرامونمتعادلحلقویجریانوشده
تمرکزباودادهقرارتاثیرتحتراحرم
سببغربی،شرقیمحوردررونق

حوزهدودرحرمشهریویژگیتضعیف
.استشدهمشهدشهرجنوبیوشمالی



پهلـــــــوی اول
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شمالجهتدودرتوسعهدورهایندر
.افتدمیاتفاقغربیجنوب-شرقی
جنوب-شرقیشمالخیابانگیریشکل
محورحرم،دوررینگهمچنینوغربی

مربوطدورهاینبهآبفلکهونوخسروی
قبلدورهبهنسبتحرم.شودمی

میخودبهمدورفرمویافتهگسترش
تاشدهافزودهتاردواینهرچند.گیرد

پیرامونیحلقهدرطیفیتعادلحدودی
فلکهتاسیساماکنند،میایجادحرم

وپودهندسهبامعبریعنوانبهحضرتی
مراتبسلسلهکهشکل،تاریرفتار

حرمبهجدارهتریننزدیکدررااهمیت
دشدیافزایشسبباست،کردهمتمرکز
ودهشپیرامونومرکزمیانفضاییتباین

.شودمیمحسوبحرمشهرتضعیف
دهیوزنوارگخیابانایجادهمچنین
درکهحالیدرآنبهترافیکیوفعالیتی
نشدهتعریفپودوتاررفتاریمنظومه
حرمطیفدرکاملگسستیکاست،
.شودمیمحسوبشهری



پهلــــــــــــــوی دوم
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بافتوبازارتخریبشاهددورهایندر
سبزفضایبهآنتبدیلوحرماطراف
ارتباطقطعسببموضوعاینهستیم

هفاصلدروشدهاطرافبافتوحرمبین
فضاهایگسترشبهحرمبهنزدیک
تخریبدلیلبه.استزدهدامنایزوله

وضوحبهگرفتهصورتنوسازیوها
پیرامونبافتدرتوازنوعدمآشفتگی

واقتصادیرونق.شودمیمشاهدهحرم
باالمحورپایینسمتدرترددتراکم

دروهیافتافزایشخیابانپایین-خیابان
نسبترونقکاهششاهدباالییسمت

یکلطوربه.هستیمقبلیهایدورهبه
خیابانچهارفضاهایدرحرکتجریان
لمقابدرویافتهافزایشحرمبهمنتهی
هاخیاباناینداخلیهایبافتدرتردد
هستیم،مواجهجریاناینکاهشبا

بیفضاهایآمدنوجودسببامراین
پایینواستشدهمحدودهایندردفاع
نترینزدیکدرراهمپویندیسطحترین

هبکهاستکردهایجادحرمبههاشریانی
میتلقیمتندرحاشیهرویپیشنوعی
.گردد
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درزیرزمینیمدورخیاباناحداثبا
عابرحرکتهایجریانحرم،پیرامون
حرماطرافهایخیاباندرپیاده

درجریاناین.استیافتهافزایش
رشدخسرویورضاامامخیابان
افزایشسببوداشتهشتابانی

غربیجنوبایزولهفضاهایهمپیوندی
آشفتگیازحدودیتاوشدهحرم

.استشدهکاستهحرکتیهایجریان
شاهدداخلیبافتهایدرمقابل،در

کلیطوربه.هستیمایزولهفضاهای
باطارتقبلیدورهبهنسبتدورهایندر

شدهترمنسجماطرافبافتباحرم
.است



جمهوری اســـــالمی
1385

54

طرح حــــــــریم رضــوی

حرم،توسعهدلیلبهدورهایندر
حرمپیرامونبافتاززیادیهایبخش
سمتبهتوسعهبا.شودمیتخریب
حرم،اصلیچهارگانههایخیابان
پیداافزایشنهاآدرهمپیوندیارزش
درهمپیوندی،اینرغمبهکرد،

گسترشبامحدودهداخلیفضاهای
.هستیممواجهفضاییجداییپدیده

ودهشکمتربافتدرحرکتیآشفتگی
دوجوبهآندرمتوازنیحرکتیساختار

ارزشحرماطرافهایخیابان.آیدمی
رداماکنند؛میپیداباالییاقتصادی
ازراخودرونقداخلیبافتهایمقابل
.دهندمیدست



جمهوری اســـــالمی
1395

55

طرح حــــــــریم رضــوی

طرحعنوانبهگرفتهصورتمداخالت
حرمپیرامونبافتبهسازیونوسازی
همپیوندیارزشکهاستشدهباعث
باالشمالقسمتازحرکتجریان
سمتبهآنخیابانپایین-خیابان
فضاهایدروشدهمنتقلجنوب
ایجادایزولهفضاهایمحدودهداخلی
شهریبزرگهایبلوک.شود

هکفضاهاییکناردرشده،گودبرداری
شدهمحصورهاپروژهانجامجهت
بینازراشهریفضاهایانسجاماند،
.اندبرده

اماموخسرویمحوردورانایندر
همپیوندیمیزانباالتریندارایرضا
-خیابانباالهمپیوندیارزشوبوده
اماممحوربهنسبتخیابانپایین
محسوسیکاهشخسرویورضا

بافتمرحلهایندر.استداشته
جداییدچارشدتبهحرماطراف
ینزدیکوجودبافضاهاوشدهفضایی

دارندپایینیفضایییکپارچگیهم،به
اماممحورخسروی،خیابانبخش
دروبودهبیشتریرونقدارایرضا
رونقوترددتراکمازداخلیهایبافت
هنیمکلیطوربه.استشدهکاسته
بهنسبتبهتریرونقحرمپایینی
.داردباالییبخش



هاشناسایی تــــــار 
بازنمایی مسیرهای )

(تشــــــــرف

56

طرح حــــــــریم رضــوی



اشناسایی پوده
شاخص های انتخاب )

(1شـــــــــار 

57

طرح حــــــــریم رضــوی

زیرشاخص هایپیشنهادی،محدودهمسائلشبکهبهتوجهباشارایجادضرورتبررسیازپس
.گردیدتعیینشاربرایمسیربهینه ترینانتخاببرای
فعالیتیتنوعحداکثر•
حرمبافاصلهحداقل•
تاریخیمحورهایبرانطباقحداکثر•
فرهنگیهایدانهبیشترینبرگیرندهدر•
قیمتارزانهایاقامتگاهبیشتریندربرگیرنده•
خصوصیمالکیتباقطعاتبیشتریندربرگیرنده•
پالکتعدادبیشتریندربرگیرنده•
تشرفمسیرهایتمامدربرگیرنده•
حرمپیرامونهایپهنهتمامبینترددپیوستهمسیرترینکوتاه•
حرمهایجدارهباهمجواریعدم•

تبیینادامهدرکهروشیازاستفادهباآنهاازیکهرشار،انتخابشاخص هایتعیینازپس
.گرفتقراربررسیمورد(مکانیاطالعاتسیستم)GISافزارنرمدرشدخواهد

رایببهینهگزینهباشندامتیازبیشتریندارایکهمعابریمعبرهرهایشاخصامتیازاتجمعبا
.هستندشارانتخاب



شاخص های انتخاب شـــــــــارها

58

طرح حــــــــریم رضــوی

حداکثر تنوع فعالیتی تعداد قطعات فرهنگی تعداد قطعات هر معبر



شاخص های انتخاب شـــــــــارها

59

طرح حــــــــریم رضــوی

فاصله از حرم شارهای ممکن



اشناسایی پوده
شاخص های انتخاب )

(2شـــــــــار 

60

طرح حــــــــریم رضــوی

(محالتمراکزبرگیرندهدر)محالتمراکزبینارتباطبیشترینایجاد•
(مسجدحسینیه،زائرسرا،)محالتفرهنگیهایدانهبیشترینبرگیرندهدر•
خدماتیهایفعالیتبیشتریندربرگیرنده•
(موجودساختاردرمداخلهحداقل)موجودمعابرباانطباقحداکثر•
باقیماندهارزشمندقطعاتدربرگیرنده•
هویتدارایوتاریخیمسیرهایازاکثریحدعبور•
سبزوبازفضاهایبیشترینبرگیرندهدر•
(مستقیممسیرهایانتخاب)خواناییحداکثر•



آلترناتیوهای 
شـــــــــارها

61

طرح حــــــــریم رضــوی



2و 1تدقیق شــــــــــــار 

62

طرح حــــــــریم رضــوی



طرح حــــــــریم رضــوی

مقایسه پــارادایم ها

دیاگرام پارادایم مداخالت  دیاگرام پارادایم برآمده از ژنوم



طرح حــــــــریم رضــوی

حــــــــــــرائم زیارتی



طرح حــــــــریم رضــوی

کالن پهنه ها در 
حریم یک زیارت



ـهرارتباط با شــــــــــــ
افتپیوســـــــــتگی ب

مارتباط با حــــــــــــــر 
منظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــویت

طرح حــــــــریم رضــوی

فهرست مســائل

ینظام دســـــــــترس
اقامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
مجـــــــــــــــــــــــــــــــاورت
مالکــــــــــــــــــــــــــــــــیت
خدمـــــــــــــــــــــــــــــــــات

محیط زیســـــــــــــت
پدافــــــــــــــــــــــــــــــــــــند
تأمین مـــــــــــــــــــــالی
تعهدات طرح قبل
سازمان اجـــــــــرایی



نظام دســــــترسی
شرح مســـــــــأله

محدودهدرپیادهمسیرهایرنگپرنقش
(درصد67)پیادهصورتبهزائرینتشرفزیادسهم
(درصد27)پیادهصورتبهشهروندانتشرفتوجهقابلسهم

موجودوضعدرپیادهمسیرهاینامطلوبوضعیت
محدودهدرسوارهمعابرشبکهفقر

محدودهجنوبدرغربی-شرقیموازیمحورزیادفاصله
رضویشارستانمحورعریضپوسته

شهروحرمبهزائرانومجاورانبرایمطلوبدسترسیایجاد

سبزیفضاهاومعابرتعریضباشارستانحلقهتاسوارهدسترسیتسهیل
مطهرحرمسمتبهزائرانحرکتادامهبرای(هاباغره)گسترده

رویکردباشدهاجراهایبخشعرضیمقاطعتغییرشعاعی،محورهایوشارستانمحوراجرایادامهتوقف
پیادهحرکتوعمومینقلوحملاولویت
شهرمحدودهکلبهانبوهاتصالیخطوطتقویتوعمومیونقلحملتوسعه
اتارتباطتسهیلجهتمحورخودروترافیکیبارکاهشمنظوربهمناسبسبکپایهریلخطوطتویعهوایجاد
مطهرحرمپیرامونیمحدودهداخلدر

(...ولینمعلووسالمنداندسترسیبرایویژهبه)معابربرخیکردنراهپیادهوپیادهحرکتتسهیلبهویژهتوجه
همگانینقلوحملبرمبتنیتوسعهسندهایسیاسترعایت

طرح نوسازی و بهسازی

وضع موجــــــــود

طرح راهــــــــــبردی

طرح حریم رضـــــــــوی

مدارپیادهمحدودهطراحی
انعطاف پذیرهمگانیحمل ونقلسیستمتوسعه

حرمزیرگذردرشبکهمدیریت
شارستانمحوربرایجدیدنقشتبیین

پارکینگتقاضایمدیریت
ترافیکوحمل ونقلمعاونتفرادستطرح هایبرابردرانعطاف پذیریوهماهنگی

67

1



68

نظام دســــــترسی
طرح نوسازی و بهسازی

ترافیکراهبردهای

1



69

نظام دســــــترسی
طرح نوسازی و بهسازی

یی پیاده روی؛ اصلی ترین شیوه جابجا
کاهش ترافیک عبوریهسته مرکزی شهر

1



70

نظام دســــــترسی
طرح نوسازی و بهسازی

پیشنهاد حلقه مبدلافزایش ظرفیت شبکه راه های موجود

1



71

نظام دســــــترسی
وضع موجــــــــود

معضالت ترافیکی موجود

انقطاعسواره،بااختالل:احداثیهایراهپیادهانواعدر(درصد67)زائرینپیادهتشرفالگویسهمبهتوجهیبی▪
پشتیبانهایکاربریوجودعدمومنظرینناخواناییابنیه،توسط

(درصد69)محدودهازمقصدیغیروعبوریسوارهترافیکسنگینبار▪
محلیهایدسترسیمقیاسدرسکونتیترافیکشبکهبازیارتعبوریترافیکشبکهاختالط▪
ثابتعرضباشارستانطولدرترافیکمتوازنتوزیععدموباالعرضباشارستانمنقطعانتهای▪
شارستانبرایانتظارموردترافیکیکارکردعدم▪
نامناسبتوزیعازحاصلمازادترافیکیحجمایجادوزیارتبرگشتورفتمسیرانطباقعدم▪
محدودهجنوبدرغربی-شرقیموازیمحورزیادفاصله▪
محدودهشمالدرغربی-شرقیموازیبدیلمحوروجودعدم▪
تعریضرغمعلیاحداثیتجاریهایمجتمعهایپارکینگخروجیوورودیدرترافیکیاستانداردهایتحققعدم▪

مازادتراکموطولیرویپیشسبببهمعابر

1



نظام دســــــترسی
طرح حریم رضـــــــــوی

راهکارها

72

1
دسترسینظامدرهاپهنهکالنترافیکینقشتعریف▪
حرمبهدسترسیخواناییجهت2و1شارحلقهتعریف▪
(هاسکانس)حرمبهشهرازتشرفسنتیمراتبسلسلهاحیای▪
حرموشهرهمپیوندیجهتدرشهرعمقتاتشرفمسیرهایامتداد▪
(بالفصلگذرهایوبستوباغ)آننقشومفصلکلیدیاجزایتعریف▪
پیادهتشرفاحیایجهت(معاصروتاریخی)تشرفمحورهایکلیهبهدهیضریبوتثبیت▪
مجاوروزائردسترسیتفکیک▪

حرمبهدسترسیخواناییجهت2و1شارحلقهتعریف▪ (هاسکانس)حرمبهشهرازتشرفسنتیمراتبسلسلهاحیای▪



نظام دســــــترسی
طرح حریم رضـــــــــوی

راهکارها

73

1
(محالتازعبوریحذف)مطهرحرمبهمنتهیمعابربهمحلیمعابرسوارهدسترسیقطع▪
(زیرگذرجزبه)شخصیخودروهایپارکمحلهزار10ازبیشتمهید▪
(زائرپایانه)زیرگذردرعمومینقلوحملترازطریقازحرمبهسوارهتشرفمعاصرالیهتعریف▪
متروایستگاه4طریقازپایهریلنقلوحملبهدهینقش▪
معابرعرضیمقاطعمعرفی▪
حرمتاهاپارکینگاززائرترددویژهبرقیشاتلمسیرهای▪
شارستانوتشرفمسیرهایتقاطعسازیآرام▪

(زائرپایانه)زیرگذردرعمومینقلوحملترازطریقازحرمبهسوارهتشرفمعاصرالیهتعریف▪ (زیرگذرجزبه)شخصیخودروهایپارکمحلهزار10ازبیشتمهید▪



نظام دســــــترسی
طرح حریم رضـــــــــوی

راهکارها

74

1
(شیرازیواندرزگوطبرسی،نواب،)محدودهگانه4اصلیمعابرازبافتدرونبهسوارهشدهکنترلدسترسی▪
عمومینقلوحملواضطراریپارکینگعنوانبهشعاعی هاوشارستانسواره روزیادعرضازاستفاده▪
معابرطراحیدرمقیاسبزرگپالک هایپارکینگ هایبهدسترسیالزامگرفتننظردر▪
هاپروژهباعمومیهایپارکینگترکیب▪
:موضوعیوموضعیهایطرح▪

مقصدحرمعمومیونقلحملسامانه▪
برقیهایشاتلسامانه▪
بافتدرونعمومینقلوحملسیستم▪

(زائرپایانه)زیرگذردرعمومینقلوحملترازطریقازحرمبهسوارهتشرفمعاصرالیهتعریف▪ (زیرگذرجزبه)شخصیخودروهایپارکمحلهزار10ازبیشتمهید▪



اقـــــــــــــــــامت
شرح مســـــــــأله

فضاهایازدرصد70درحالیکههستند،درآمدکمدرآمدیگروهاززائرانجمعیتازنیمی
کهدرحالیستاین.استششمتااولدرآمدیهایدهکبرایمتناسبشدهساختهاقامتی

.انددادهاختصاصخودبههامسافریخانهرااشغالسطحبیشترین

طبقاتحیثاززائرانمختلفهایگروهبرایاقامتمطلوبشرایطتامین
محرومودرآمدکمهایگروهخصوصبهوفرهنگیاجتماعیاقتصادی،

نهادیپیشگستردهبازفضاهایوزیادعرضبامعابرحاشیهدرکالنمقیاسباوسنگینبارگزاری

درآمدکمهایگروهامکاناتونیازهابرتاکیدبااقامتی،تسهیالتدرتنوعایجاد
ادایجطریقاز،(آمددرکهزائرانبرتاکیدبا)زائرانبرایقیمتارزاناقامتیواحدهایتامین

گذارانسرمایهومالکانوساکنانبرایتسهیالت

طرح نوسازی و بهسازی

وضع موجــــــــود

طرح راهــــــــــبردی

یبافتدرونارزانوکوچکاقامتگاه هایتقویتبرمبتنیمحلیخرداقتصاداحیاطرح حریم رضـــــــــوی

75

2



اقـــــــــــــــــامت
دیپیشنهااقامتیگونه هاینسبتدرآمدکمزائراننیازبهتوجهطرح نوسازی و بهسازی

76

2



اقـــــــــــــــــامت
دردرآمدکمزائرانازحمایتطرح نوسازی و بهسازی

1378سال5مادهکمیسیونمصوبه

77

2



اقـــــــــــــــــامت
طرح نوسازی و بهسازی

78

حاشیهدربزرگاقامتیهایمجتمعجانمایی
محدودهکلدراقامتیخصلتغلبه1387حرم،بهمنتهیاصلیمحورهایوشارستان

2



اقـــــــــــــــــامت
ادتعدبیشترینکم درآمد،هایگروهوضع موجــــــــود

1398مشهد،شهرزائران

؛ کم درآمد

48/72

درآمد 

؛ متوسط

27/2

؛ پردرآمد

24/08

خورد و خوراک

23%

اقامت

34%

سوغات

18%

کاالهای شخصی

12%

تفریح

4%

حمل و نقل

3%

سایر

6%

هزینه هایازسهمبیشتریناقامت
1398مشهد،شهرزائران

79

2



اقـــــــــــــــــامت
زائران  هایهزینهدراقامتسهمافزایشوضع موجــــــــود

مشهدشهر
اشغالضریببیشترینمسافری؛خانه
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1385فرنهاد  تدبیر توسعه 

1393

خواجه روشنایی 

1397

شهرداری ثامن 

1398

سهم اقامت در هزینه های زائران
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مهمانپذیر هتل آپارتمان هتل  خانه مسافری
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اقـــــــــــــــــامت
وضع موجــــــــود

انزائر درآمدیگروه هایبهطرحدرشدهایجاداقامتیتسهیالتنسبت

81

نسبت زائرین حرم 
مطهر رضوی

نسبت تسهیالت اقامتی 
ایجاد شده در طرح

%7%70ششمتااولدهک های

%16%15نهمتاششمدهک های

%37%5دهمدهک

%13-خاصاقشار

%24-موقتمسکونی

(ریال) برآورد سرمایه راکدقیمت ساختضریب اشغالمساحت اعیان

378,6870/5850,000,0007,952,427,000,000هتل

53,2100/5845,000,0001,005,669,000,000هتل آپارتمان

158,653مهمانسرا
0/50

40,000,0003,173,060,000,000

12,131,156,000,000جمع سرمایه راکد

اقامتحوزهدرراکدسرمایه

2
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نوسازیطرحاجرایپیامدهایوضع موجــــــــود

82

اقامتیفضاهایازدرصد7درحالیکههستند،درآمدکمدرآمدیگروهاززائرانجمعیتدرصد70حدود
سطحبیشترینکهدرحالیستاین.استششمتااولدرآمدیهایدهکبرایمتناسبشدهساخته
.انددادهاختصاصخودبههامسافریخانهرااشغال
تظرفیآن،بازتولیدبرایضابطهاختصاصعدموتخریبتملک،سبببهمسافرخانهالگویحذف
ارزانهایردهوهاکمپازاستفادهبهراآنهاگرایشواستبردهبینازرامیانیهایدهکبرایاقامتی

.استشدهموثرجمعیتینارضایتیموجبکهدادهسوقاقامتتر
ازباالترراهاهتلشدهتمامهزینهتجاری،اقامتیهایمجموعهبرایتجاریکاربریطبقهسهبهاجبار
.استشدهدادهخالیهایمغازهبهترارزانوبیشترهایاتاقجایوکردهتقاضاطرفتواناییحد
دروغیرمشهدیساکنینبرایخریدجاذبهباهاییمجموعهایجادسببمسکنالگویرعایتعدم

وبودهموقتساکنیندارایسالازبخشیتنهاکهشدهبافتمیانهدرمتروکهمحالتایجادنتیجه
ههمسایهایبلوکاقامتیبردکاهشودائمیساکنینمیاندراقتصادیواجتماعیمشکالتسبب
.استشده

باودادهکاهشرااقامتامرازپشتیبانیخدماتی،هایحوزهازاقامتیهایحوزهحداکثریجداسازی
.استنمودهآسیبدچارمحدودهدرنیزراآنتقاضایآن،کیفیتتقلیل
تناظر،ماقامتیالگوهایتعیینعدموکاروانیوفامیلیخانوادگی،زیارترایجالگوهایانگاشتننادیده
.استدادهافزایشراسامانبیوغیررسمیاقامت

2
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راهکارها
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2
مطهرحرمبهنزدیکهایالیهدرقیمتارزاناقامتازصیانتهایپهنهتثبیت▪
حرمبهنزدیکهایپهنهکالندراقامتجانمایی▪
تشرفوشارمحورهایحاشیهدراقامتجملهاززائرانبامرتبطهایفعالیتجانمایی▪

تشرفوشارمحورهایحاشیهدراقامتجملهاززائرانبامرتبطهایفعالیتجانمایی▪ زائرسرابامتناسباقامتیهایپهنهتثبیت▪
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2
-مذهبیکاربریتوسعهو،حفظزائرسراکاربری)اقامتیهایگونهتنوعافزایشجهتجدید؛هایکاربریتعریف▪

(گذشتهتعهداتبرایاقامتیکاربریو،اقامتی-مسکونیکاربریزائرسرا،
فضاییعدالتشدننزدیکجهتدراقامتمختلفهایگونهاختالط▪
متر6معبرعرضحداقلومتر150عرصهمساحتحداقلتعیینباقیمتارزاناقامتیواحدهایساختتسهیل▪
زائرسراکاربریباقطعاتتجمیعمیزانحداکثرتعیین▪

قیمتارزاناسکانمحوریتبازائرسراکاربریتعریف▪ زیارتبامرتبطخدماتتأمینوقیمتارزاناسکانمحوریتباتجاری-زائرسراکاربریتعریف▪
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2
زائرسراهادرکاروانیاسکانکنندهتسهیلضوابط▪
هدفمحورهایوهاپهنهدرزائرسرا-مذهبیمجوزصدورتسهیل▪
ارزاناقامتاحداثمقولهبهگریتصدینگاهعدم▪
اقامتیواحدهایکردنمقیاسکوچک▪
:موضوعیوموضعیهایطرح▪

(...واپلیکیشنسازمانی،زائرسراهای)زائرسامانه▪

اقامتیمختلفهایگونهساختمانیمقرراتوضوابط▪

کد پهنهکاربری
ضابطه

مساحت قطعه 
(مترمربع)

حداقل عرض 
(متر)معبر مجاور

مشخص
ات کلی

تراکم 
پایه

حداکثر 
تراکم

د حداکثر تعدا
طبقات

حداکثر 
سطح 
اشغال

نحوه تأمین
پارکینگ

پالکهای بالفصل حرم مطهر، ازائرسر 
مشخص شده در نقشه

E1150طبقه بر روی2403%80زائرسرا6و بیشتر
زیرزمین

-زیرزمین 80
پیلوت

طبقه بر روی 2804%80زائرسرا6و بیشترE2150سایر پهنه ها
زیرزمین

-زیرزمین 70
پیلوت

E3150طبقه بر روی 3505%80زائرسرا8و بیشتر
زیرزمین

-زیرزمین 70
پیلوت

کد کاربری
ضابطه

مساحت قطعه 
(مترمربع)

حداقل عرض معبر 
(متر)مجاور

مشخصات 
کلی

حداکثر تراکم مجاز تراکم پایه
(درصد)

حداکثر تعداد 
طبقات

حداکثر سطح اشغال 
(درصد)

-مذهبی
زائرسرا

W11506 حسینیه
زائرسرا

معادل 80
مسکونی

280470

W21508 حسینیه
زائرسرا

معادل 80
مسکونی

350570
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اقامتیمختلفهایگونهساختمانیمقرراتوضوابط▪

کد کاربری
ضابطه

مساحت 
قطعه 

(مترمربع)

حداقل عرض 
معبر مجاور 

(متر)

مشخصات 
کلی

تراکم 
پایه

حداکثر تراکم قابل 
واگذاری توسط 

شهرداری

حداکثر 
تعداد 
طبقات

حداکثر سطح 
(درصد)اشغال 

حداقل مساحت 
واحد مسکونی

تعداد واحد 
مسکونی

نحوه 
تأمین 
پارکینگ

کاربری 
-مسکونی

اقامتی  

C1150مسکونی6و بیشتر-
اقامتی

طبقه بر روی80%2404
زیرزمین

سطح اقامتی2حداکثر 60
2حداکثر واحد اقامتی 
برابر تعداد واحد 

مسکونی

-زیرزمین 
پیلوت

C2150مسکونی8و بیشتر-
اقامتی

طبقه بر روی80%3005
زیرزمین

سطح اقامتی2حداکثر 60
2حداکثر واحد اقامتی 
برابر تعداد واحد 

مسکونی

-زیرزمین 
پیلوت

کد کاربری
ضابطه

مساحت قطعه 
(مترمربع)

حداقل عرض معبر 
(متر)مجاور

مشخصات 
کلی

حداکثر تراکم مجاز تراکم پایه
(درصد)

حداکثر تعداد 
طبقات

حداکثر سطح اشغال
(درصد)

نحوه تأمین 
پارکینگ

هتل -هتل H12508اقامتی
آپارتمان

معادل 80
مسکونی

-زیرزمین 300560
پیلوت

.ندکتجاوزپالکهمانمسکونیواحدهایتعداددوبرابرازنبایداقامتی-مسکونیکاربریباپالکیکدراقامتیواحدهایتعداد•
بقهطدرضوابط،کلیهرعایتباکهصورتیدر.یابداختصاصاقامتیکاربریبهتواندمیبناطبقاتمجموعازطبقه2حداکثر•

وشدهمحسوبمجازواحدهایجزوواحداینباشد،میسراقامتیواحدیکحداکثراحداثبرایکافیمازاداشغالسطحهمکف،
یفضاعنوانبهتواندمیفضااینهمچنین.گرددنمیلحاظمسکونیبهاقامتیواحدهاینسبتوطبقاتمحدودیتمحاسبهدر

.گیردقراراستفادهمورداقامتیواحدهایمشاع
.شودمیتعیینمتر35اقامتی،سوییتیکاحداثبرایمساحتحداقل•

نیازموردهایپارکینگبرعالوهدفترچه،همینپارکینگبخشدراشارهموردضوابطبرابراقامتی،واحدهاینیازموردپارکینگتأمین
.استضروریمسکونیواحدهای



مجـــــــــــاورت
شرح مســـــــــأله

سکونتبرایساکنینازدرصد43تمایلازطاشمشاورطرحصورتیکهدر
طرحافقدرهزار50ازبیشرامحدودهساکنجمعیتوگویدمیبافتدر

.ساکنندبافتدرنفر13861حاضرحالکنددرمیبینیپیش

بافتساکنانبرایمطلوبزیستشرایطتامین

.استنپرداختهمجاورتوسکونتموضوعبهمشاوراستشایستهکهطورآن

طرحمحدودهدرسکونتکارکردارتقاءوحفظ
درعیاجتماپایداریتامینوامنیتافزایشاجتماعی،زندگیکیفیتارتقاء
همسایگیروابطومحلهمفهوماحیاءوهامحله

طرح نوسازی و بهسازی

وضع موجــــــــود

طرح راهــــــــــبردی

بافتمحاّلتنمودنزیست پذیرواحیاءطرح حریم رضـــــــــوی
،خانوادگیاخالقی،وجوهدرایرانی-اسالمیزندگیسبکبروززمینه سازی

جمعی-فردیحقوقواجتماعیسلوک

87

3



مجـــــــــــاورت
طرح نوسازی و بهسازی

88

تقلمسبصورتمسکونیکاربریدرنظرگرفتنعدم مجاورتمفهوموسکونتبهتوجهعدم

1372مسکونی ــ % 60بیش از 

اقامتغلبهسکونتغلبه

3
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89
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بافتساکنجمعیتچشمگیرکاهش

آنهاقالبکهپالک2600ازبیشلحظه،اینتا
مساجد،شاملهمچنینوداشتهمسکونیکاربری

قرارگیریدلیلبه،...وعلمیهمدارسحسینیه ها،
جمعیتوشدهتخریببافتانتفاعیهایپروژهدر

بهمجبوراست،بودهنفرهزار10بربالغکهساکن
کوچاینبرعالوه.اندشدهدیگرمحالتبهکوچ

انجامیدنطولوبهگسترده،مداخلهمستقیم،
زیستکاهشباعثخودبهخودتملک ها،فرایند
ماندنبرایمردمتمایلکاهشوهامحلهپذیری
.استشده

مسکونیپالک2600ازبیشتخریبوتملک

برمجاوریجمعیتدرصدی78شدیدکاهش
طرحافزایندهبینیپیشخالف

3
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90

خالفبرمجاوریجمعیتدرصدی78شدیدکاهش•
طرحافزایندهبینیپیش

دروساکنیننوسازیوبهسازیامکانازجلوگیری•
مسکناجباریسازیفرسودهنتیجه

ایجادطریقاززیستفضایاقلیمیکیفیتتخریب•
معابرلبهوپشتتراکممیانشدیدتمایز

ارگاهکبهبافتتمامتبدیلوگستردهونامتمرکزتملک•
زیستیکیفیتبهصدمهوساختمانی

مسیردرچهسکونتپشتیبانمتعارفخدماتحذف•
هاکاربرییافتهتحققافقدرچهوطرحاجرای

ساکنینبهمحدودهدرسکونتیازایبهماعرضهعدم•
طرحمجریسازمانسویازتخریبیوتملکیامالک

ایجادوتعریفدرمقیاسخردمشارکتترجیحعدم•
ساکنینتجمیعیتوانمحدودهدرجدیدهایپروژه

پیوندهایومحالتمراکزاجتماعی،هایهستهتخریب•
مجاورینسکونتی

نظامدرمحدودهدرمجاوریناشتغالیظرفیتحذف•
طرحدرشدهارائهکالبدیالگویوکاربری

3
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3
موجودسکونتیهایپهنهتثبیتوشناسایی▪
پهنههرخصوصیاتبامتناسبسکونتواقامتتفکیکجهتدرتالش▪
پهنههربابرخوردنحوهتعریفوسکونتیهایپهنهانواعشناساییسکونتی؛هایحوزهبندیپهنهتدقیق▪
تشرفمسیرهایو2شارتقاطعمحلدرمحالتمراکزتعریف▪
2شاروتشرفمسیرهایطریقاززائرانوحرمباهمپیوندیورابطهتقویت▪
2شارمحورطریقازمحالتهمپیوندی▪

تشرفمسیرهایو2شارتقاطعمحلدرمحالتمراکزتعریف▪ موجودسکونتیهایپهنهتثبیتوشناسایی▪
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3
تجاری-اقامتی-مسکونی/تجاری-مسکونی/اقامتی-مسکونی/مسکونی:مسکونیکاربریزیرگونه4تعریف▪
پذیریدسترسومحالتمحوریتباسکونت،پشتیبانخدماتسطحارتقای▪
محلیخردکارهایوکسبتقویتوتثبیت▪
مسکونیاراضیسطوحنسبتافزایش▪
اقامتیکاربریویژهبههاکاربریسایربامسکونیکاربریاختالطمدیریتجهتدرتالش▪

طرحدرخدماتیهایسرانهافزایش▪ طرحدرمسکونیکاربریپراکندگی▪

کاربری
مساحت 

طاش
مساحت 

حریم رضوی

مقایسه سطح
نسبت به 

طاش

%329243923019آموزشی
%36487576108ورزشی

بهداشتی ـ 
درمانی

135972027049%
%2651513794فرهنگی

تاسیسات و 
تجهیزات شهری

182952101215%
%668418587328مذهبی
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3
نوسازیدرانگیزهایجادجهتمناسبتراکماختصاص▪
تفکیکنصابطریقازموقتسکونتمقابلدردائمسکونتبهبخشیضریب▪
بانامتناسبالگوهایاحداثازپرهیزوکوچکهایزمینبهضابطهاختصاصوموجودبندیدانهبهاحترام▪

بافتدرسکونتمورفولوژی

رضویحریمطرحدرمسکونیکاربریضوابط▪

کد کاربری
ضابطه

مساحت قطعه 
(مترمربع)

حداقل عرض 
(متر)معبر مجاور 

تراکم مشخصات کلی
پایه

حداکثر 
تراکم

د حداکثر تعدا
طبقات

حداکثر سطح اشغال
(درصد)

حداکثر تعداد 
واحد مسکونی

نحوه تأمین
پارکینگ

کرسی801طبقه2%160%80مسکونی دوطبقهR2075-1203مسکونی

R216 مسکونی دو طبقه روی
پیلوت

پیلوت802طبقه160%160%3

R30120-2003 مسکونی دو طبقه روی
پیلوت

پیلوت702طبقه160%140%3

R316 مسکونی سه طبقه روی
پیلوت

پیلوت703طبقه120%210%4

R328مسکونی چهار طبقه بر روی
پیلوت

پیلوت604طبقه80%240%5

R40200مسکونی دو طبقه روی 3و بیشتر
پیلوت

-زیرزمینمطابق ضوابط70طبقه120%210%3
پیلوت

مسکونی سه طبقه روی 6
پیلوت

-زیرزمینمطابق ضوابط60طبقه120%240%4
پیلوت

R418 طبقه روی پنجمسکونی
زیرزمین

-زیرزمینمطابق ضوابط60طبقه80%300%5
پیلوت
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3
فروشنهونوسازیدرساکنانواقعیمشارکترویکردبامنتهاتسهیلگریدفاترطریقازمجاورتتکریم▪
محالتشورایاحیایسندتدوین▪
:موضوعیموضعیهایطرح▪

محالتمرکزطراحی▪
سکونتهایگونهمعماریالگویطراحی▪
مطهرحرممجاورتدرسکونتالگویترویجبرنامه▪

رضویحریمطرحدرمسکونیکاربریضوابط▪

حداقل متراژ واحد مسکونیمساحت قطعه

S<15050

150=<S<20070

S>=20090

توجهبامطهر،حرمپیرامونبافتدرمسکونیواحدمتراژحداقل
:می شودتعیینذیلجدولاساسبرخالص،عرصهاندازهبه



مالکـــــــــــــیت
شرح مســـــــــأله

گردشبامجریسازمانتااستشدهسببشدهگرفتهنظردرقانونیهایپاداشوتملککاروساز
سیاریببرانگیزچالشوبالتکلیفهایوضعیتامالک،نامتمرکزوچندبارهتملکومحدودهدرسرمایه
.استطرحاجرایشدنطوالنیاصلیدلیلکهکندایجاد
.استشدهمحدودهازسرمایهجریانخروجسببهاپروژهتملکدرحقوقیهایتعارضوجود

موافقتدارایپروژه25مالی،تبادلبهمنجرتعهداتدارایصرفاپروژه26باقیمانده،پروژه122مجموعاز
.هستندپروانهدارایپروژه71واصولی

مالکانهحقوقبهاحتراموحفظ

نساکنامالکیتبرایحقینبودنقائلوبافتنوسازیبرایمردمهمراهیکسبدنبالبهصرفا

طرحمحدودهدرسکونتکارکردارتقاءوحفظ
درعیاجتماپایداریتامینوامنیتافزایشاجتماعی،زندگیکیفیتارتقاء
همسایگیروابطومحلهمفهوماحیاءوهامحله

طرح نوسازی و بهسازی

وضع موجــــــــود

طرح راهــــــــــبردی

اندنشدهتملککاملطوربهکهپروژه هاییدرجدیدتملکازجلوگیریطرح حریم رضـــــــــوی
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4
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مردمدرداوطلبانههمراهیوعالقمندیایجاد

چنددرطاشمشاوراینکهوجودبا
مردممشارکتمسألهبهخودگزارش
یتلقوتعریفلیکنکندمیاشاره
هبامالکشانواگذاریمشارکت،ازوی

کهبودهبافتترکومجریسازمان
موجباتقیم مآبانهنگاههمین

رااجتماعیگستردهنارضایتی های
.استکردهفراهم

بهطاشمشاورعلمعلیرغم
بافت،درمداخلهموضوعحساسیت

دنمی اندیشتمهیدیراستاایندراما
ابمردمکردنهمراهچگونهبهصرفاو

.می پردازدطرحاجرای

4
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!طرحراهســــربرمشکلمــــــردم؛

گزارشدرنگاهاینکهاستجالب
سالدرثامنشهرداریافکارسنجی

.استشدهبیانعیانکامال  1384

هکآمدهنظرسنجینتایجدرهمچنین
بهتمایلبیشترین،1375سالدر

معوضخانهقبالدرزمینواگذاری
.استبودهحرماطرافدر

4
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!طرحراهســــربرمشکلمــــــردم؛

هکاستآندهندهنشانتحقیقنتیجهکهاستشدهاشارهمطلباینبهگزارشهمیندر
شدهارزیابیباالبهمتوسطحددراجتماعیمحیطسکونتمحلازمردمرضایتمیزان
این جاجالب.نیستندخودملکواگذاریومحلترکبهحاضرمردمدلیل،اینبه.است
بهملکواگذارییعنی)مردممشارکتراهکارهایطرحاوهدفکهمحققکهاست

هستند،راضیخودسکونتمحلازچونمردمکهمی دارداظهارعمال  است،!(شهرداری
ومردمبیشترمشارکتجلببراییعنینیستند؛ملکواگذاریومشارکتبهمایل

!نمودناراضیخودسکونتمحلازراآن هابایدشهرداری،بهملکواگذاری

4
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وضع موجــــــــود

99

اجــــــــــتماعیسرمایهنابودی

عناوینیتحتانتفاعی،پروژه هایبرایمردمامالکتملک
نارضایتی هایآن،طیکهبودفرایندیملی،طرحچون

رسایخواهوبافتساکنینخواه)مردممیاندرگسترده ای
ناعادالنهروندهایازبی اطالععموماکهشهروندان
رافراوانیاجتماعیسرمایهوکردایجاد(نبودندشهرداری

وقدیمیساکنانمیانبی عدالتیاحساسداد؛بادبه
سالهااینطولدرهموارهرسیده،راهازتازهسرمایه گذاران

کهگسترده ایبی اعتمادیباامروز،نهایتدروشدهتشدید
تغییرواصالحیاقدامهرگونهدارد،وجودمردممیاندر

تمشکالباوشدهباورپذیرمردمبرایسختیبهپارادایم،
تملکدرویژهبهموجودروندادامه.استهمراهفراوانی
پروژه هایعرصهدرباقیماندهپالک370ازبیشاجباری
می تواندفعلی،اجتماعیشرایطدرویژهبهتعهد،واجد
.شودتبدیلاجتماعیبحرانبهمنجرحتی

وجمعیتیپیامدهایبرعالوهتملک،فرایند
بهفرایندبافت،برایاجتماعی اشوفرهنگی
مبانیبودنسستبهتوجهباوفسادزاشدت
حقوقیآثارانتفاعی،هایپروژهدرآنقانونی
کردهبارمشهدشهرداریوشهربررازیادی
تملکپروژهزیادیتعدادحاضر،حالدر.است
تحققعدمکهداردوجودتعهددارایامانشده،
هبشهرداریبرایرازیادیمالیبارتواندمیآنها

هکفرایندهاایندیگر،سویاز.باشدداشتههمراه
ابقراردادطرفکارگزاریهایشرکتتوسطعمدتا

وبروزبسترهموارهمی رسیده،انجامبهشهرداری
رانآضربهبیشترینکهاستبودهفسادیرشد

هرمطحرمپیرامونبافتامالکمالکینوساکنین
.اندشدهمتحمل

حـــــــــــــقوقیآثار

4
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4
بافتموجودساختارباپیشنهادیفضاییسازمانانطباقاکثر▪
خدماتی؛هایکاربریاحداثبرایتملکرساندنحداقلبه▪
انتفاعیهایکاربریاحداثجهتها،تملککلیهحذف▪
انتفاعیبرداریبهرهجهتشدهآزادهایپالکدرقبلیمالکینبهدادناولویت▪

خدماتی؛هایکاربریاحداثبرایتملکرساندنحداقلبه▪ موجودمعابرشبکهباطاشطرحهایانطباقعدماصالح▪
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4
بندیهدانتوازنکهآنجاتاتجمیعبهتشویقعیندرتجمیعبهالزامعدموکوچکهایپالکبرایبرابرفرصتایجاد▪

نخوردبرهم
تملکحداقلوموجودهایپالکحداکثریشناختنرسمیتبه▪
پروژهتعریفوتملکجایبهتعریضرویکردباموجود؛معابرشبکهباجدیدمعابرشبکهانطباق▪
گذشتهطرحدرصد10ازکمتربهتملکنیازمندهایپالکتعدادکاهش▪

متوسطوکوچکهایپالکبراینوسازیکنندهتسهیلضوابط▪

کوچکهایپالکبرایبرابرفرصتایجاد-
صرفاباشد،متر3حداقلآنهادسترسیمعبرعرضوبودهمربعمتر75تا40بینآنهامساحتکههاییپالکبرای
پارکینگ،واحدیکتأمینلزومودرصد80اشغالسطحباوطبقه2درمسکونی،واحدیکاحداثبرایساختمجوز
.شدخواهدصادر

.هاتعریضدرمالکانهحقوقحداکثریمراعات-
امکاناینباشد،متر15ازبیشترومتر40ازکمترزمینباقیماندهمیزانپالک،یکتعریضازپسکهصورتیدر-

ایبر تجاریکاربریضوابطازو.کندبرداریبهرهتجاریکاربریباراخودزمینباقیماندهکهداردوجودمالکبرای
.گرددمندبهرهنوسازی

درشود،متر75ازکمترتعریضازپسپالکمساحتوگیردقرارتعریضدرملکدرصد50ازبیشترکهچنانچه-
بازمینباقیماندهتجمیعامکاناستبدیهی.بودخواهدزمینکلتملکبهمکلفشهرداریمالک،درخواستصورت
زیرپالکهایبرایتجاریکاربریازاستفادههمچنینومتر75-40هایپالکبرایضابطهدریافتیاومجاورهایپالک
.بودخواهدمیسرمتر40
75ازکمترتعریضازپسپالکمساحتوگیردقرارتعریضدرملکدرصد50ازبیشترکهکهپالکهاییازآندسته-

.شدنخواهندمنظورتجمیعحدحداکثردرتجمیع،صورتدرشود،متر



خدمــــــــــــات
شرح مســـــــــأله

عملمالکطرحاساسبرمجاوروزائربرایخردمقیاسدرخدماتعمدهحذف
محدودهدرشدهترویجتجاریگونهشدنمحدودسبببهخدماتتنوعتقلیل
بهداشتیواداریورزشی،سبز،فضایمانندخدماتیمتوازنتوزیععدموتمرکز
متروکواحدهایافزایشومحدودهفضاییسازمانباخدماتیهایکاربریمقیاسیوهندسیانطباقعدم
طرحاجرایوطرحدرشدهتملکخدماتجایگزینیعدم

مجاورانوزائرانموردنیازخدماتتامین

رفاهی-خدماتینیازهایتامینمنظوربهنظرموردشهرییحوزهجدیددهیسامانودهیسازمان
(ش-ه)1400قرنپایانتاشهروندانومسافران،(درآمدکمزائرانویژهبه)زائران

تامینلحاظبهطرحمحدودههایظرفیتحددرقدیمی،مسکونیهایبخشارتقاوحمایتحفظ،
الزمتسهیالتوخدمات
شیبخکمبودرفعجهتدر،(قانونیمکتسبهحقوقبدوناراضی)شدهتملکاراضیاختصاصیاولویت

نیازموردخدماتاز
فضاهایوخدماتتامینبرایمحدودههایظرفیتمبنایبروجمعیتیساختمانیتراکممیزانکاهش
مروروعبوروعمومی

طرح نوسازی و بهسازی

وضع موجــــــــود

طرح راهــــــــــبردی

بافتخدماتیومسکونیریزپهنه هایتمامبهکفایت بخشیوکارآمدسازیطرح حریم رضـــــــــوی
حرمبهوابستهشده یتدقیقمحدودهدرسکونتوزیارتحوزهخدماتوکاربری هاکیفوکمتأمین
(..وعملکردیوابستگیمقیاس،وظرفیتپراکنش،وچینشسرانه،)مطهر
102مخاطبجمعیتبرمبتنیشهریتجهیزاتوتأسیساتزیرساخت ،اولیه ینیازهایتأمین

5
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5
هاپهنهوهاپهنهکالنبامتناسبمجاورانوزائرانپشتیبانخدماتتوزیع▪
هاتشرفوشارهابندیاستخوانبراساسخدماتتوزیع▪
طاشطرحبهنسبت...وفرهنگیورزشی،درمانی،هایسرانهتوجهقابلافزایش▪
هکتاردردرختتعدادوسبزینگینسبتدقیق،ضوابطتعریفباسبزفضایسرانهواقعیافزایش▪
محالتدرسکونتپشتیبانهایکاربریمتناسبوهدفمندتوزیع▪

2شارمحورحاشیهدرسکونتپشتیبانخدماتیهایکاربریتوزیع▪ فرهنگیکاربریمسکونیمحالتبامتناسبومتعادلتوزیع▪
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5
زیارتمکملخدماتبهناظروهدفمندخطیتجاریبهتجاری،هایمجتمعساختازسازی؛تجاریرویکردتغییر▪
محوردرختسبزفضایکاربریخاصضوابط▪
بزرگبایراراضییاشدهتملکاراضیوموجودهایکاربریبرتکیهباهاسرانهتأمین▪
ایمحلهخدماتهایزمینکردنمقیاسکوچک▪
:موضوعیموضعیهایطرح▪

زائرخدماتنذرووقفهایبستهطراحی▪
تجاریهایمجتمعخالیتجاریواحدهایازبازاستفادهموضوعیطرح▪
بافتهوشمندمدیریت▪

بزرگبایراراضییاشدهتملکاراضیوموجودهایکاربریبرتکیهباهاسرانهتأمین▪ طاشطرحورضویحریمطرحاصلیخدماتیسطوحمقایسه▪

 کاربری
 مساحت  در 

طرح طاش

 مساحت در طرح

حریم رضوی

 مقایسه سطح

نسبت به طاش

%329243923019آموزشی

%36487576108ورزشی

%135972027049بهداشتی ـ درمانی

%2651513794فرهنگی

%182952101215تاسیسات و تجهیزات شهری

%668418587328مذهبی



هــــــــــــــــــویت
شرح مســـــــــأله

مذهبیوتاریخیبناهایازاعمبافتدرموجودفرهنگیمنابعازتوجهیقابلتعدادنابودی
تردهگسهایتخریببهتوجهبامناسکازبسیاریتعطیلیوبافتزیارتیکاراکتربرتجاریفضایغلبه

بافتزیارتیهویتتقویتوحفظبهاهتماموتوجه

زیارتمراسمبرگزاریبرایمعاصرفضاییایجاد

انسانیمقیاسبهتوجهوتاریخیبافتهایویژگیباجدیدسازهایوساختدرهماهنگیایجاد
گذرهایامتدادبرآنهاانطباقوپیادهشدهتجهیزگذرهایبهشدهاجراگذرهایتبدیلها،باغرهاجرایادامهتوقف

مذکورگذرهایاحیاءوشدهتخریبتاریخی
مراکزخی،تاریگذرهایوهاراستهغیرثبتی،وثبتیازاعمآثارکلیهوحرمپیرامونبافتیکپارچگیواصالتازحفاظت
بافتساختاراحیاءجهتدرتالش...واجتماعیوفرهنگیهایکانونومحالت
هایزنجیرهآنها،وقوعمحلوآیینیمراسمشاملحرمپیرامونشهریبافتدرموجودناملموسمیراثازحفاظت
...وبرانگیزخاطرهوتاریخیهاینامجمعی،خاطراتگیریشکلمکانقدیمی،وخردفعالیتیوشغلی

طرح نوسازی و بهسازی

وضع موجــــــــود

طرح راهــــــــــبردی

طرح حریم رضـــــــــوی
زیارتامربامرتبطشهریناملموسوملموسمیراثهایویژگیبهتوجه
(ع)رضاامامحرممحوریتباتاریخیبافتاحیایاصلیرکنعنوانبه

بافتزیارتیهویتتقویت

105

6



هــــــــــــــــــویت
هویتیعناصرومحورهاباعملمالکطرحفضاییسازمانانطباقعدم•
کمالطرحدرمعابروکاربریشبکهباتاریخیهایخانهوعناصرمیانایرابطههرگونهتعریفعدم•

عمل
انتفاعیهایپروژهایجادمسیردرهویتداریوثبتیبناهایحداکثریحذف•
طرحمحدودهدرحسینیه70ومسجد30حذف•
زیارتپشتیبانوتشرفیتاریخیمعابرکردنخارجرونقاز•
مطهرحرمومحدودهبافتمیانرابطهدرمعناییومنظرینخدشه•
یپذیر انطباقبدونوکوتاهزمانیدرمحدودهکاربرینظامومعماریزبانبندی،دانهالگویتغییر•

اجتماعی
بهمنجرکهفرودستبهفرادستازمیزبانینقشتغییرومحدودهدرساکناجتماعیبافتتغییر•

.استشدهبسیاریرفتاریوفرهنگیتنش های
درمسئولاجتماعیسرمایهکاهشوزیارتجمعیخاطرهدرگسستوبرانگیزخاطرهعناصرحذف•

بافتقبال

وضع موجــــــــود

106

6



هــــــــــــــــــویت
طرح حریم رضـــــــــوی

راهکارها

107

6
بافتناملموسوملموسمیراثازصیانتمنظوربهفرهنگی،ساختارهایازصیانتپهنه هایتعریف▪
مشهدتاریخی«بافت»احیایقابلنقاطتنهاازحفاظتمنظوربهحفاظت،هایپهنهتعریف▪
تشرفوشارمسیرهایطریقازشهرتاریخیجریاناستخوانبندیاحیای▪
ممکنحدتاتاریخیگذرهایوشهریساختارحفظ▪
فضاییسازماندرهویتیوفرهنگیکانونهاینقشتقویت▪

مشهدتاریخی«بافت»احیایقابلنقاطتنهاازحفاظتمنظوربهحفاظت،هایپهنهتعریف▪ بافتناملموسوملموسمیراثازصیانتمنظوربهفرهنگی،ساختارهایازصیانتپهنه هایتعریف▪



هــــــــــــــــــویت
طرح حریم رضـــــــــوی

راهکارها

108

6
محورتشرففضاییسازمانفضایی؛سازماندرمطهرحرمبهتشرفمفهومبهدادنضریب▪
آنهاحفظمنظوربهویژه،کاربریتعریفونشدهثبتارزشواجدبناهایشناسایی▪
ناملموسوملموسفرهنگیمنابعکلیهومدارسمساجد،کاربریتغییروجاییجابهازپرهیز▪
محلهفرهنگیهایکاربریعلمیه،حوزهنظیرجدیدهویتیفرهنگیهایکاربریبهزمیناختصاص▪
میدانیهایواقعیتمبنایبرفرهنگی،میراثحرائمبازتعریف▪
علمیهمدارسساختکنندهتسهیلضوابط▪

ناملموسوملموسفرهنگیمنابعکلیهومدارسمساجد،کاربریتغییروجاییجابهازپرهیز▪ آنهاحفظمنظوربهویژه،کاربریتعریفونشدهثبتارزشواجدبناهایشناسایی▪



هــــــــــــــــــویت
طرح حریم رضـــــــــوی

راهکارها

109

6
ویژههایکاربریضوابط▪
بافتفرهنگیواجتماعیشبکهباطرحانطباق▪
ارزشواجدبناهایبهکنندهمحدودجایبهتشویقینگاه▪
:موضوعیموضعیهایطرح▪

ویژهگذرهایوحفاظتیهایپهنهموضوعیطرح▪
..وطالبمسکنها،کتابفروشیعلما،بیوتوعلمیهمدارسرضوی؛علمیمنظومهموضوعیطرح▪
سنتیهایبازارچهاحیایموضوعیطرح▪
(طبسیهللاآیتزیرسطحی)زیارتفرهنگپردیسطرح▪

رضویحریمطرحدرویژههایکاربریضوابط▪

مساحت کد ضابطهکاربری
قطعه 

(مترمربع)

حداقل عرض 
معبر 

(متر)مجاور

مشخصات 
کلی

حداکثر تراکم پایه
تراکم مجاز 

(درصد)

د حداکثر تعدا
طبقات

حداکثر سطح 
(درصد)اشغال 

نحوه 
تأمین 

پارکینگ

کاربری 
ویژه

X1--حفظ عین به عین بناهای ثبتی
ط بنا مطابق با ضواب
میراث فرهنگی

X2-- بناهای واجد
ارزش

ز طبقه باالتر ا2-درصد160
تعداد طبقات 

بنای واجد ارزش

درصد؛ با احتساب80
بنای واجد ارزش 
موجود به عنوان 

فضای باز

-

:ویژهکاربریدراستقرارقابلفعالیتهای

اداریفرهنگیآموزشیدرمانیاقامتیتجاریمسکونی



منظــــــــــــــــر
شرح مســـــــــأله

حرم،حریمدرمرتفعهایابنیهغیرفعال،هایلبهفضایی،هایگسستشده،رهاهایزمین
تاسیساتانسانی،غیرمقیاسآسمان،خطنامالوف،معماریزبانها،لبهجلویوپشتاختالف
جمعیهایقرارگاهوهاپاتوقتخریبمتروک،فضاهایاقلیمی،آسایشعدمشهری،روبنایی

ومطهردرآمدحرموبافتهویتبامتناسبشهریمنظروسیماایجاد
محروم

-ارتباطیهایکانالایجادوالحججثامنبارگاهبهنسبتآنتداومودیدتوسعهوتامین
عملکردیوبصری

شهریسیمایدر(ع)رضااماممطهرحرمجایگاهوشانبهویژهتوجه
حرممنظریحریمازحفاظتومحدوده

طرح نوسازی و بهسازی

وضع موجــــــــود

طرح راهــــــــــبردی

زیرمحالتومحالتباسازوارپیونددربافتکالنوخردزیارتیتاروپودهایبهتشخّص بخشیوبازیابیطرح حریم رضـــــــــوی
(سکونتوزیارتبرمبتنیبافتاستخوان بندی)مسکونی
کانمفرهنگیوتاریخیدینی،ارزش هایبرمبتنیبافتذهنی-عینیمنظرداستان گونه یومنظومه وارطراحی
وکالبدیفرموهندسهتنظیمانسانی،مقیاسبرمبتنیعمومیفضاهایمناظروچشم اندازدید،تصحیح

بافتمعماریهمگونزبان
110

7



منظــــــــــــــــر
وضع موجــــــــود

111

اهاختالف پشت و جلوی لبـــــــــهگسست های فضـــــــــــاییهای رهــــــــــا شدهزمین

لبه های غیرفعــــــــــــــــــالزبان معمـــــــــــــاری نامالوفخط آســـــــــــمان نامأنوس

7



گزارش سیما و منظر

تصاویر نقاط برداشت شده
7



منظــــــــــــــــر
طرح حریم رضـــــــــوی

راهکارها

113

7
مطهرحرمازفاصلهوهاپهنهکالنمبنایبربافتارتفاعیهایسیاستتعریف▪
تاریخیفضاییسازمانباطرحانظباقطریقازپیرامونبافتتاریخیمنظرحفظ▪
مقیاسبزرگهایپروژهگذاریجرمتعدیل▪
طرحدر...وکاشتالگوهاینورپردازی،وشبانهمنظرمنظر،ونماضوابطتعریف▪
بافتدرساختمانهاارتفاععمومیتعدیل▪
تشرفوشارمسیرهایویژهسازیجدارهومنظروسیمااختصاصیضوابط▪

بافتاعظمبخشبرایمنظریحریمضوابطبرمبتنیمتر،17.5ارتفاعحداکثرتعیین▪ مطهرحرممجاورهایپالکبرایمتر10.5ارتفاعتعیین▪



منظــــــــــــــــر
طرح حریم رضـــــــــوی

راهکارها

114

7
ارزشواجدگذرهایومناظرازبرخیحفظوشناسایی▪
تشرفمحورهایپایاندرمطهرحرمبهسبزاتصالنقاطتعریف▪
:موضوعیموضعیهایطرح▪

هارهباغتشرف،مسیرهای،2شاریک،شارموضعیهایطرح▪
بافتمحیطیگرافیکموضوعیطرح▪

مطهرحرمسبزحریمتعریف▪ ارزشواجدگذرهایومناظرازبرخیحفظوشناسایی▪



ارتباط با حـــــــــرم 
رضویقدسآستانومطهرحرماقتضائاترعایتشرح مســـــــــأله

.اسالمجهانهایقطبازیکیمثابهبه(ع)رضاحضرتمطهرحرممذهبی-فرهنگینقشکردنبرجسته
.مشهدشهرینظامدر(ع)رضاحضرتمطهرحرمزیارتیمجموعهبدیلبیارزشواهمیتبرتاکید

.مشهدشهریبافتوزیارتیمجموعهمیانیافتهسازمانارتباطبرقراری
ممتازکیفیتبا(ع)رضاحضرتمطهرحرمیمجموعهبافضاییتعادلدرشهریممتازیمجموعهیکایجاد
.شهریطراحیهایارزش

زمینازاستفادهدرتعادلایجادوشهریسیمایدرمطهرحرمجایگاهشانمنظوربهساختمانیتراکممیزانکاهش
شهركلمنافعومصالحبابهتوجهباثامنمحدودهدررضویقدسآستانویژههایبرنامهوهاطرحهماهنگی

طرح نوسازی و بهسازی

وضع موجــــــــود

طرح راهــــــــــبردی

طرح حریم رضـــــــــوی
115

حـــــــــــــرمباشهریبافتدارمعنیاتصالوارتباطعدم
خروجوورودهایدروازهتعریفباشهرازحرمگزینیجدایی
مطهرحرمهایورودیباهاباغرهمحورانطباقعدم

محدودههایعرصهومعابردرحرممنظرینجایگاهشدنمخدوش
حرمبهتشرفدرموثرسوارهترافیکیپشتیبانیعدم

(درصد67)تشرفغالبالگویعنوانبهپیادههایدسترسیانقطاع
حرمبهفواصلتریننزدیکدربالتکلیفهایپروژهواراضیوجود

حرمگذربالفصلوهابستها،باغطریقازحرمبابافتاتصالنحوهتعریف

8



ارتباط با حـــــــــرم 
طرح حریم رضـــــــــوی

راهکارها

116

8
مطهرحرمپیرامونعمومیفضاهایطراحیدرزیارتیمناسکوهاآیینبهتوجه▪
(..وخروجی هاورودی ها،)طرحدرحرمهایدسترسیمراتبسلسلهبهتوجه▪
قدسآستانآتینیازهایبرایرزروهایکاربریومطهرحرمآتیتوسعهبینیپیش▪
مجاورساختمان هایازمتبرکهاماکنبهدیدکردنمحدودحرم؛مجاورابنیهارتفاعتعدیل▪

مطهرحرمبهتشرفمسیرهایاتصالنقاطبازتعریفوجدیدهایبستتعریف▪ (حضرتیباغ)مطهرحرمپیرامونعمومیفضاهایطراحیدرزیارتیمناسکوهاآیینبهتوجه▪



ارتباط با حـــــــــرم 
طرح حریم رضـــــــــوی

راهکارها

117

8
حرممجاورابنیهویژهمنظرونماضوابط▪
شهروحرممرزدرعمومیفضاهایمنظومهطراحی▪
مفصلفضایتکلیفتعیین▪
آستانموقوفاتواراضیویژهریزیبرنامه▪
زیارتحریممدیریتدرقدسآستاننظارتینقشتعریف▪
:موضوعیموضعیهایطرح▪

حرمبالفصلگذرهایوهابستها،باغموضعیهایطرح▪

حرمبالفصلگذرهایوهابستها،باغموضعیهایطرح▪ تباففضاییسازمانباپیونددرآتی؛نیازهایبرایمطهرحرمدرجدیدهایصحنایجادبینیپیش▪



پیوســـــتگی بافت
بافتاجزایبینپیوندیهمویکپارچگیایجادشرح مســـــــــأله

طرح نوسازی و بهسازی

وضع موجــــــــود

طرح راهــــــــــبردی

طرح حریم رضـــــــــوی

بافتمحالتازبرخیدرفضاییوکالبدیگسست

یوندپدربافتکالنوخردزیارتیتاروپودهایبهتشخّص بخشیوبازیابی
ربمبتنیبافتاستخوان بندی)مسکونیزیرمحالتومحالتباسازوار
(سکونتوزیارت

118

بافتاجزایبینپیوندیهمویکپارچگیایجاد

9



پیوســـــتگی بافت
طرح حریم رضـــــــــوی

راهکارها

119

9
بافتدرقبلیطرحگسستهایمحدودهدرپیوستگیایجادمنظوربهمجددبخشیوحدتپهنهتعریف▪
هاتشرفوشارهامحوریتباپیشینطرحتوسطشدهگسستهگذرهایومحورهاکردنیکپارچه▪
مجددبخشیوحدتهایپهنهدرمجاوربافتبامتناسبهایکاربریتعیین▪
محالتدرونبافتوهالبهمیانارتفاعیشدیدتمایزعدم▪

هاتشرفوشارهامحوریتباپیشینطرحتوسطشدهگسستهگذرهایومحورهاکردنیکپارچه▪ درقبلیطرحگسستهایمحدودهدرپیوستگیایجادمنظوربهمجددبخشیوحدتپهنهتعریف▪
بافت



پیوســـــتگی بافت
طرح حریم رضـــــــــوی

راهکارها

120

9
بزرگهایپروژهزمینکردنخردمقیاس▪
بافتمنظرینپیوستگیحفظمنظوربهها؛پروژهبنایاستقرارضوابطدربزرگاحجامکردنخرد▪
بافتارتفاعیپیوستگیحفظ▪
:موضوعیموضعیهایطرح▪

شارستانبازطراحیوبهینهاستفادهسنجیامکانموضعیطرح▪

بزرگهایپروژهزمینکردنخردمقیاس▪ بافتارتفاعیپیوستگیحفظ▪



ارتباط با شــــــــــهر
بافتاجزایبینپیوندیهمویکپارچگیایجادشرح مســـــــــأله

طرح نوسازی و بهسازی

وضع موجــــــــود

طرح راهــــــــــبردی

حرمشهریبهعرفی-قدسیازتوسعهپارادایمتغییرطرح حریم رضـــــــــوی
مسیرهاوهاباغها،بستطریقازشهربهحرماتصالتعریف

اییفضسازمانوارگانیکشکلبهراشهریبدنهبهحرماتصالبهسازیونوسازیالگوی
باشدوارمردموتدریجیشهریبدنهبهحرمازآن

بهپاسخگوییعرصهگسترشومشهدشهرکلومرکزیحوزهباطرحمحدودهپیوندایجاد
شهرکلومرکزیمحدودهبهزائراننیازهای

121

وهویتدسترسی،کاربری،مقوالتمیانتزاحمسببکهعرفیوقدسیپهنهگسست
.استشدهمحدودهمنظرین
قمناطدرحرمبانسبتتبیینعدموتشرفشهریمسیرهایکارکردیوماهویتضعیف

شهریدیگر

10



ارتباط با شــــــــــهر
طرح حریم رضـــــــــوی

راهکارها

122

10
هکتاری360محدودهازخارجدرهاپهنهکالنامتداد▪
مشهدشهرپهنهکلدرزیارتیحرائممفهومتعریف▪
محدودهازخارجدرهاتشرفوشارهاامتدا▪
زیارتیحرائمفضاییسازماندیدنیکپارچه▪
بالعکسوبافتپیرامونبابافتدرشدهارائهخدماتعملکردیشعاعهمپوشانی▪

محدودهازخارجدرهاتشرفوشارهاامتدا▪ هکتاری360محدودهازخارجدرهاپهنهکالنامتداد▪



ارتباط با شــــــــــهر
طرح حریم رضـــــــــوی

راهکارها

123

10
ویژهطرحضوابطازتشرفوشارمحورهایامتدادتبعیت▪
محاوربافتدرهاتشرفوشارهاواصلیمحورهایشهریطراحیزباناستمرار▪
شورایعالیمحوریتبامشهدمرکزیهستهتفصیلیطرحاززیارتیکدرجهحریممحدودهبازنگری▪
ویژهطرحضوابطازبافتپیرامونمحورهایبیرونیهایلبهتبعیت▪

مشهدشهرپهنهکلدرزیارتیحرائممفهومتعریف▪



محیط زیســــــــت
محیطیزیستلحاظبهبافتآوریتابشرایطتامینشرح مســـــــــأله

طرح نوسازی و بهسازی

وضع موجــــــــود

طرح راهــــــــــبردی

طرح حریم رضـــــــــوی

وضوابطارائهوهابارگذاریدرزیرزمینیآبهایآمدنباالمعضلوزمینفرونشستمسئلهبهتوجه
ازمجدداستفادهمنظوربهمحلیهایخانهتصفیهوهاابروانذخیرهبرایزیرسطحیمخازنایجاد
سبزفضایآبیاریوغیرآشامیدنیمصارفدرهاپساب
انرژیتامینپایدارروشهایازطرحمحدودهنیازموردانرژیتامین

.استشدهمحدودهدرفزایندهفرونشستسببکهروانگراییپدیدهوخاککیفیتکاهش
ساختهمواجهبحرانباراسبزفضایتوسعهوحفظمحیطی،آلودگیجزکهزمینیزیرهایآبکیفیتکاهش
(شدنکربناتیبی)است
فضایوتاریخیابنیهکالبدبرانسانی،صدماتجزکهسوارهسنگینترافیکازحاصلآلودگیوهواکیفیتکاهش
.داردمخربتاثیراتنیزسبز
هایتابشدیگرسوییازوبلندبناهایوسیعهایاندازیسایهسبببهکنترلغیرقابلهایاقلیمخردهایجاد

نشدهکنترلووسیعبازهایعرصهتعریفوبافتهایشدگیخالیسبببهمستمر

124

بهتشویقهایروشزیسا،محیطکیفیتبهبودوترمناسبشهریطراحیبهدستیابیحهتدر
.شودحاصلمطلوبتفکیکحدبهرسیدنوکوچکهایپالکتجمیع

11

خاکودرختطبیعیارتباطحفظجهتبهباغها،وعمومیفضاهایدرزیرسطحیفضاهایاحداثعدم
هاخرداقلیمگیریشکلازجلوگیریواندازیسایهکاهشوهواگردشبرایارتفاعکاهش

اقلیمیآسایشتأمینبرایمعابرعرضسازیمتناسب



محیط زیســــــــت
وضع موجــــــــود

125

11



محیط زیســــــــت
وضع موجــــــــود

126

11



محیط زیســــــــت
طرح حریم رضـــــــــوی

راهکارها

127

11
خاکودرختطبیعیارتباطحفظجهتبهباغها،وعمومیفضاهایدرزیرسطحیفضاهایاحداثعدم▪
هاخرداقلیمگیریشکلازجلوگیریواندازیسایهکاهشوهواگردشبرایارتفاعکاهش▪
موجودهایپالکدردرختهاحفظضوابط▪
(طبقه2بافت،مابقیوطبقهیکحرمنزدیک)گودبرداریدرمحدودیت▪
اقلیمیآسایشتأمینبرایمعابرعرضسازیمتناسب▪

:موضوعیوموضعیهایطرح
بافتدرموجوددرختهایکلیهبرداشت▪
وبوميگیاهیپوششازاستفاده▪

منطقهاقلیمبامنطبق
ذخیرهبرایزیرسطحیمخازنایجاد▪

بهمحلیتصفیه خانه هایوروان آب ها
درپساب هاازمجدداستفادهمنظور

فضاهایآبیاریوغیرآشامیدنیمصارف
سبز

رضویحریمطرحدرزیرزمیناحداثضوابط▪

:هازیرزمیناحداثضوابط
،پارکینگبهاختصاصمنظوربهتجاری-اقامتیکاربریدرزیرزمیناحداث-

دو)سطحدوبرایتنهامترمربع200حداقلمساحتباقطعه هایبرایصرفا
احداثپارکینگ،تأمینصورتدرقطعات،ایندر.استمجاز(منفیتراز

.بودخواهدمجازهمکفطبقهدرمشاعاتواقامتیفضای

وجودوحرماطرافپیرامونیبافتدربسترسنگبودنباالبهتوجهبا
کردنکورقناتها،یاهاابهراهاینبامداخلهعدمجهتزمینی،زیرراه آبه های

یرمسدرلولهیاکانالبوسیلهالزامامی بایستیومی گرددتلقیممنوعآنها
یگودبردار زماندرقناتهاوهاراه آبهمسیرشناسایی.گردندهدایتخوداولیه

بهورودیهااینخروجوورودانحرافواستالزامیطراحیدرآنلحاظو
امرنایمسئولیت.نمی باشدمجازدیگریدلیلهربهیانقشهباانطباقمنظور

لحاظایسازهمالحظاتلیستچکدرمی بایستیوبودهسازهناظرعهدهبه
بهناظرمهندسگزارشتاریخیهایالیهبابرخوردصورتدرهمچنین.گردد
تخصصلحاظمنظوراینبه.می گرددتلقیالزامیفرهنگیمیراثکلاداره

.استضروریپروژه هاناظرمهندسانگروهدرشناسیباستان



پدافـــــــــــــــند
پایدارامنیتتامینشرح مســـــــــأله

طرح نوسازی و بهسازی

وضع موجــــــــود

طرح راهــــــــــبردی

طرح حریم رضـــــــــوی

آهنراهایستگاهمحوطهدرواقعنفتانبارجابجاییضرورت
مصوبطرحبهنسبتابنیهارتفاعوتراکمکاهش
تاریخیهایبافتازحفاظتالزاماتکلیهرعایتبااضطراریهایدسترسیایجاد

مطهرحرمنزدیکیدرمرتبهبلندهایساختماناشراف
حرمبهمنتهیسوارهمحورهایدرخودروباالیتراکم

بحرانزماندرناآشنازائرینبرایحرمهایدرگاهازعمومیهایعرصهوهاباغرهناخوانایی
زلزلهدرمعابربهنسبتابنیهتخریبشعاعرعایتعدم
نشانیآتشمسالهدرخدماتکمیوکیفیتامینومشخصراهبردعدم
محدودهدرانتظامیهایکاربریمتوازناستقرارعدم
هباغرهجملهازشهریبازهایعرصهاجتماعیپذیرینظارتعدم

مطهرحرمپیراموندرامنیتیهایحلقهتعریف
عمومیفضاهایومتبرکهاماکنبهاشرافکنترلجهتدرارتفاعکاهش
نهادیودستگاهیجایبهعمومیهایمشارکتجلبطریقازاجتماعینظارتافزایش

محدودگذارانسرمایهو
128

.استنشدهاشارهمسألهاینبهمشاورمطالعاتدر

12



پدافـــــــــــــــند
طرح حریم رضـــــــــوی

راهکارها

129

12
هاپهنهکالنوحرائمبامتناسبمطهرحرمپیراموندرامنیتیهایحلقهتعریف▪
مطهرحرمبامشترکهایلبهدربخصوصعمومیفضاهایگسترش▪
بحرانهسولواورژانسنشانی،آتشهایکاربریسطوحافزایشوبحرانمواقعبرایپشتیبانهایکاربریبینیپیش▪
عمومیفضاهایومتبرکهاماکنبهاشرافکنترلجهتدرارتفاعکاهش▪
محدودگذارانسرمایهونهادیودستگاهیجایبهعمومیهایمشارکتجلبطریقازاجتماعینظارتافزایش▪
:موضوعیموضعیهایطرح▪

رضویحریمپدافندجامعطرح▪

رضویحریمطرحدر(بحرانسولهونشانیآتشواورژانس)شهریتجهیزاتکاربریتوزیع▪ هاپهنهکالنوحرائمبامتناسبمطهرحرمپیراموندرامنیتیهایحلقهتعریف▪



تأمین مــــــــــــالی
طرحتحققدرمطلوبمالیشرایطتامینشرح مســـــــــأله

طرح نوسازی و بهسازی

وضع موجــــــــود

طرح راهــــــــــبردی

طرح حریم رضـــــــــوی

شهرکلبهطرحاجرایهایهزینهشدنسرشکنوصفرمالیترازحذف
نهادهاوافرادخردهایسرمایهجذبوساماندهیجهتمناسبراهکارهایارائه
پروژهذینفعانومسئولنهادهایتوسطمالیحمایتوپایدارمالیمنابعتامین
یمجر سازمانمستقیممداخلهحذفوبافتتدریجیبهسازیونوسازیدرساکنانمشارکتزمینهایجاد

(عمومیفضاهایها،زیرساختاصلی،هایشبکهمورددرجز)طرحاجرایروندرمشهدشهرداریو
پروژهاجرایبندیمرحله

همکتسبحقوقبناممعضلیایجادباعثفروشپیشمیلیاردی،هزار15توجهقابلکسری
.استبودهفعلیساکنانبرخیمالکیتحقوقگرفتننادیدهپیدرکهاستشده

مقیاسکوچکبهکالن مقیاسازبافتدرسرمایه گذاریروندتغییر
پروژهعمومیهزینه هایکاهش
عمومیودولتینهادهایبهنسبتواقعی،خصوصیسرمایه گذارانباسهل گیرانه تربرخورد

.دکنمنطقیواقتصادیراحوزهایندرگذاریسرمایهکهتصمیماتیوالعملدستوروهاروشاتخاذ
(...وعوارضوضع-مالیتسهیالتازاعم)

دولتیهایکمکوفروشپیششیوه

130

13



تأمین مــــــــــــالی
حقوقبناممعضلیایجادباعثکهپروانهفروشپیشازحاصلمیلیاردیهزار15توجهقابلکسری•

.استبودهفعلیساکنانبرخیمالکیتحقوقگرفتننادیدهپیدرواستشدهمکتسبه
هایدهکدراجتماعیتمایلخالفبررامشارکتدامنهکهگذاریسرمایههایبستهمقیاسیبزرگ•

.کندمیمحدودپایین
وغیرواقعیرااقتصادیبرآوردهایکهمجریسازمانتوسطاراضیقیمتدرانحصاریهایمداخله•

.استکردهبینیپیشغیرقابلراهاآنثبات
طرحمجریسازماندرتملکانحصارسبببهسوداگریهایزنجیرهدرمنابعاتالف•
سرمایهریسکافزایشوگزارانسرمایهقبالدرطرحمجریسازمانسویازرقابتینقشایفای•
زمانگذشتباطرحمجریسازمانسویازمالیوحقوقیتعهداتانجامعدمسبببهاعتمادکاهش•

وضع موجــــــــود

131

13



تأمین مــــــــــــالی
طرح حریم رضـــــــــوی

راهکارها

132

13
شارهاوتشرفمسیرهایدرزیارتبرمبتنیاقتصادهایمزیتایجاد▪
تملککاهشطریقازطرحهایهزینهکاهش▪
گذشتهطرحازجاماندهبهموجودهایزیرساختحداکثریحفظ▪
فضاپایداراقتصادیهایارزشبامتناسبهاکاربریجانمایی▪
گریتصدیجایبهبافتنوسازیفراینددرمردممشارکتامکانافزایش▪
خردهایسرمایهبانوسازیبرایفراگیرجذابیتایجاد▪
گذشتهشدهتملکهایپالکباطرحدرتملکضرورتدارایهایپالکتهاتروهاتملکچشمگیرکاهش▪
:موضوعیموضعیهایطرح▪

.کوچکهایسرمایهجذبهدفباجدید؛پارادایمپایهبرمقیاسکوچکگذاریسرمایههایپروژهتعریف▪

خردهایسرمایهازاستفادهباومردمتوسطنوسازیکنندهتسهیلمسکونیضوابط▪

کد کاربری
ضابطه

مساحت قطعه 
(مترمربع)

حداقل عرض معبر 
(متر)مجاور 

تراکم مشخصات کلی
پایه

حداکثر 
تراکم

حداکثر تعداد 
طبقات

حداکثر سطح اشغال 
(درصد)

حداکثر تعداد 
واحد مسکونی

نحوه تأمین 
پارکینگ

کرسی801طبقه2%160%80مسکونی دوطبقهR2075-1203مسکونی

R216پیلوت802طبقه3%160%160مسکونی دو طبقه روی پیلوت

R30120-2003پیلوت702طبقه3%140%160مسکونی دو طبقه روی پیلوت

R316پیلوت703طبقه4%210%120مسکونی سه طبقه روی پیلوت

R328 مسکونی چهار طبقه بر روی
پیلوت

پیلوت604طبقه80%240%5

R40200زیرزمینمطابق ضوابط70طبقه3%210%120مسکونی دو طبقه روی پیلوت3و بیشتر-
پیلوت

-زیرزمینمطابق ضوابط60طبقه4%240%120مسکونی سه طبقه روی پیلوت6
پیلوت

R418 زیرزمینمطابق ضوابط60طبقه5%300%80نطبقه روی زیرزمیپنجمسکونی-
پیلوت



تعهدات طرح قبل
گذشتههایطرحازشدهایجادقانونیحقوقرعایتشرح مســـــــــأله

طرح نوسازی و بهسازی

وضع موجــــــــود

طرح راهــــــــــبردی

طرح حریم رضـــــــــوی

شدهتعریفهایپروژهمحدودهدرموجودهایپالکازبرخیکاملتملکعدم

پروژه هاسرمایه گذارانمشکالتحلبرایمورد،بهموردراه حل هایارائهویکبهیکبررسی
قبلسنواتدرشدهکسبغیرقانونیحقوقوتخلفاتنشناختنرسمیتبه

133

14

اننمایندگازمرکبحقوقیکمیتهطریقازمكتسيهحقوقتکلیفتعییندرتسریع
استانیومرکزیذیربطارگانهای
ری،کاربتغییراساسبرکهشدهمنعقدهاینامهموافقتوصادرههایپروانهکلیهصالح
قدمنعوصادرمصوب،طرحضوابطبهنسبتطبقاتتعدادوساختمانیتراکمافزایش
.اندشده

(1375)جدیدطرحباساختحالدربناهایوهاپروانههمهانطباقضرورت



تعهدات طرح قبل
وضع موجود

134

14
113بهره برداری

39اتمام اسکلت

45زمین

14در حال اجرا

17گودبرداری

68عدم تملک کامل

پروژه های دارای تعهد در منطقه 

ثامن )عرصه باالی 500 متر(
297

152ساخته شده

144ساخته نشده

شدهساختهتعهددارایهایپروژه▪نشدهساختهتعهددارایهایپروژه▪



تعهدات طرح قبل
طرح حریم رضـــــــــوی

راهکارها

135

14
گذشتهطرحمطابقگرفتهصورتآنحداکثریتملککهقانونیتعهددارایهایپالککاربریحفظ▪
قیمتارزانزائرسرایکاربریباهایپالکبهحداکثریپاسخگویی▪
گذشتهمصوبطرحبامطابقهاپروژهکلیهمجاززیربنایتأمین▪
هاپروژهعرصهدرواقعنشدهتملکهایپالکبرایضابطهارائه▪

مکتسبهحقوقهایپروژهبهپاسخگوییچارچوب
وضعدربناتجدیدزمانتاگذشته،تفصیلیطرحبامنطبقعدمیاومنطبقازاعمشده،ساختههایپروژهکلیه:شدهساختههایپروژه(الف)

بایدمانیساختپروانهبهنسبتهاپروژهاینساختزمانتخلفاتخصوصدراستبدیهی.گردندمیتثبیتساختمانی،پروانهبامنطبقفعلی
جدیدتبهنیازصورتدر.بودنخواهدبناتجدیدزمانتاتثبیتمشمولها،ساختماناینازبخشآنوگیردصورتالزمرسیدگیمقرراتبرابر
تفاعیار حدودچارچوبدرپیشین،طرحدرمجازساختمانیتراکمحداکثروپیشینطرحدرمصوبکاربریبامطابقساختمانیپروانهصدوربنا،
.بودخواهدمیسررضویحریمطرح

جدیدساختمانیپروانهرضوی،حریمطرحمقرراتوضوابطچارچوبدربایستمینشدهساختههایپروژهبرای:نشدهساختههایپروژه(ب)
یسرمذیلطرقازترتیببهها،پروژهمجاززیربنایوتراکمتأمینها،پروژهارتفاعتعدیلوبارگذاریتعدیلسیاستبهتوجهبا.گرددصادر
:بودخواهد

رضویحریمطرحجدیدمعابرشبکهبامطابقپروژهعرصهسطحافزایش.1
درصد80حداکثرتااولوهمکفطبقهاشغالسطحافزایش.2
درصد70حداکثرتاطبقاتسایراشغالسطحافزایش.3
درصد60حداکثرتازیرزمینطبقهدر(اقامتییاتجاری)انتفاعیکاربریاعطای.4
نظرموردپالکبرایرضویحریمطرحدرشدهتعیینطبقاتتعدادبرمازادطبقهیکحداکثرافزایشقیمت،ارزانزائرسراهایخصوصدر.5

ریمحطرحضوابطاساسبرباشد،احرازقابلمتقاضیبرایآنهامالکیتکههاییمحدودهدرصرفاهاپروژهاینبرای:نشدهتملکهایپروژه(ج)
ینابرایصادرشدهمجوزهایها،شهرداریقوانینوشورایعالی،مصوبنامهشیوهبهعنایتبااستبدیهی.بودخواهندپاسخگوییقابلرضوی
.داشتنخواهدقانونیوجاهتعرصه،کاملمالکیتاحرازازپیشساختمانیپروانهواصولیموافقتنظیرهاپروژه

رضویحریمطرحدرقبلیتعهداتبهپاسخگوییضوابط▪
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ابطضوبهنسبتطبقاتدراشغالسطحافزایشازاستفادهباموجودپالکدرهاپروژهاکثریتمجازتراکمتامین▪

زیرزمینطبقهکاربریتغییروطرح
هاپروژهعرصهدرواقعنشدهتملکهایپالکبرایالزمدسترسیبینیپیش▪
تعهداتجبرانجهتدرهاپالکعرصهاصالح▪

:موضوعیموضعیهایطرح▪
هاپروژهبهمعوضواگذاریقابلهایزمینفهرست▪

کد کاربری
ضابطه

مساحت قطعه 
(مترمربع)

حداقل عرض معبر 
(متر)مجاور

مشخصات 
کلی

حداکثر تراکم تراکم پایه
(درصد)مجاز 

د حداکثر تعدا
طبقات

حداکثر سطح 
(درصد)اشغال 

نحوه تأمین 
پارکینگ

-اقامتی
تجاری

S120020اقامتی-
تجاری

معادل 120
مسکونی

زیرزمین240380

S220020اقامتی-
تجاری

معادل 80
مسکونی

زیرزمین240460

S320020اقامتی-
تجاری

معادل 80
مسکونی

زیرزمین300560

S420020اقامتی-
تجاری

معادل 80
مسکونی

زیرزمین360660

مختلفمحورهایوهاپهنهدر(قبلیتعهدات)اقامتی-تجاریهایکاربریپایهضوابط▪



سازمان اجــــــــرایی
شرح مســـــــــأله

پروژهاتمامبامجریسازماندرونیمنافعتعارضسبببهعملمالکطرحاجرایشدنطوالنی
امنثمسکنوعمرانشرکتوثامنمنطقهشهرداریهمپوشانودوگانهساختاردلیلبهشفافیتوپذیرینظارتعدم

دارندمنافعتضادطرحکلیتبامدتبلنددرکهتملککارگزاریهمچوننظارتفاقداجراییپیوستارهای
دهدمیکاهشراپذیرینظارتتحققکههاپروژهاجرایومالکیتدرنفوذذینهادهایکردندخیل

شهردرآننقشومحدودههایویژگیبامتناسباجراییساختاروکاروساز

.متمرکزودفعینهاستهدایتیوتدریجیامریکپروژهدردخالتروش
.استمردممشارکترهگشاییدراصلومحدودمذکورحوزهدردولتدخالت
.قدسآستانوسازانمسکنشهرداری،دولتی،هایارگانتوسططرحمحدودهازاقتصادیبرداریبهرهتوقععدم

نشدهایجادسطحیهایپروژهکلیهحذف
طرحمحدودهدرشاغالنوساکنانحداکثریمشارکتزمینهایجاد

وماعیاجتزندگیکیفیتارتقاءمکان،حیثیتوشانازحفاظتبهنسبتمعماری،وشهرسازیشورایعالیدرپروژهکالنرویکردتصویب
مطهرحرمپیرامونتاریخیبافتازحفاظت
هتهیجهتگذاریسیاستمنظوربهمعماریوشهرسازیشورایعالیسویازرضوی،مطهرحرمپیرامونبافتتخصصیشورایتشکیل
جاریاقداماتپایشونظارتو(ع)رضااماممطهرحرمپیرامونبافتویژهتفصیلیطرح

طرحمجرینهادهایدرنوسازیبجایبهسازیوحفاظترویکردجایگزینی
جذبوسازماندهیجهتمناسبراهکارهایارائهو(ومالکانشاغالنوساکنانخصوصی،بخش)طرحاجرایدرمردممشارکتسازماندهی

نهادهاوافرادخردهایسرمایه
شهرکلمنافعومصالحبارضویقدساستانویژههایبرنامهوطرحهابینهماهنگیایجاد
ساختمانیهایپروانهدرزمانبودننامحدودلغو

تحققجهتپروژهمحدودهدر..وزیربنایتاسیساتونقلوحملهایسیستمها،کاربریهوشمندسازیهایبرنامهتوسعهوایجاد
یکپارچهوهماهنگمدیریتهایشاخصواهداف

طرح نوسازی و بهسازی

وضع موجــــــــود

طرح راهــــــــــبردی

مردمنفعبهبافتاقتصادجریان هایوفرآیندهاشفاف سازیطرح حریم رضـــــــــوی
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ایپهنهکالنبهقطاعیازمدیریتیبندیتقسیمنظامتغییر▪
آنبررضویقدسآستاننظارتینقشورضویحریممحدودهتعریف▪
حرمپیرامونبافتسازهایوساختشفافیتسامانه▪
محالتهویتیهایکانونوهاتشکلبهدهینقش▪
شهرمناطقسایرمشابهمنطقهادارهوشرکتحذف▪
بافتعمرانوتوسعههدایتبرایاجراییسازمانتدوین▪
ءتقاارن،مكاحيثيتونشأازحفاظتبهنسبتري،معماوزيشهرسايعاليراشودروژهپرنكالديكرروتصويب▪

مطهرمحرنمواپيريخيرتابافتازحفاظتوجتماعياندگيزكيفيت

:موضوعیوموضعیهایطرح▪
(رضویحریم)8منطقهشهرداریاجراییسازمان▪
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نسبت زائرنسبت مجاورجمعیت زائرجمعیت مجاورجمیعت کلعنوان

%70%172,00052,000120،00030طاش در افق طرحجمعیت پذیری پیش بینی شده طرح

%75%100,00025,00075،00025مهرازان در افق طرحبینی شده طرح راهبردی جمعیت پذیری پیش

%74%53,00013,00040،00026جمعیت وضع موجود 

%87%112,00013,00099،00013با فرض تحقق کامل پروژه های دارای تعهدجمعیت وضع موجود،

%94%159,0009,000150،0006روند موجودادامهافق طرح، با فرض جمعیت

%68%150,00048,000102،00032حریم رضوی در افق طرح حریم رضویبینی شده طرح جمعیت پذیری پیش

جمعیت پذیری



141



142



143



طرح حــــــــریم رضــوی

مقایسه سرانه های
طرح طاش و
طرح حریم رضوی

حریم رضویطاش

5100048000جمعیت ساکن
120000102000جمعیت زائر
171000150000جمعیت کل

3292439230مساحتآموزشی
0/650/82سرانه ساکن

36487576مساحتورزشی
0/070/16سرانه ساکن

1765919818مساحتاداری
0/350/41سرانه ساکن

1359720270مساحتبهداشتی ـ درمانی
0/270/42سرانه ساکن
0/080/14سرانه کل

26515137مساحتفرهنگی
0/050/11سرانه ساکن
0/020/03سرانه کل

675573605276مساحتفضای سبز
13/2512/61سرانه ساکن
3/954/04سرانه کل

تاسیسات و 
تجهیزات شهری

1829521012مساحت
0/360/44سرانه ساکن
0/110/14سرانه کل

6684185873مساحتمذهبی
1/311/79سرانه ساکن
0/390/57سرانه کل

842317235مساحتحوزه علميه
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شــــــــارها و محورهای تشرف



اســـــــــــــــــــــناد

1شــــــــــــار 

زیارتخدماتکانون هایدهندهاتصال▪
هبکالبدیومعناییبخشانسجاممحورکانونی▪

مطهرحرممجاوربافت
مطهرحرمبهورودآستانهآخرین▪
شهرباحرمارتباطانسجام بخشحلقه▪
رضویحریممجاورانوزائرانبرایفراغتیمحور▪
تاریخیبافتخاطراتیادآورمعنویحلقه▪

دهایوتکنولوژیکابزارهایازاستفادهبا)مشهد
(معماریوشهریطراحیهای

زیارتیشانبامتناسبمحوررویدادمحوری▪
رضویحریم



اســـــــــــــــــــــناد

2شــــــــــار 

درمحورترینمهم)محالتبینپیوندایجاد▪
(محالتارتباط دهندهمحورهایبین

اینبازنماییومحالتهویتاحیاءمحرک▪
طراحانههایایدهطریقازهویت

پهنه هایخدماتیکانون هایدهندهاتصال▪
مسکونی

حرموشهربینمعناییورفتاریمبدلحلقه▪
مجاورانوزائرانپیوندکانونیمحور▪
طریقازمعنابازتولیدوخواناییافزایش▪

غیرکالبدیوکالبدینشانه های



اســـــــــــــــــــــناد

محورهای تشـــرف 

مدارپیاده▪
وفضاییمراتبسلسلهتبلورزمینهکنندهفراهم▪

زایکیمراتبسلسله)حرمبهتشرفبرایمعنایی
(مسیرها

حرمهبتشرفآستانهدر(باغ)فضاییگشودگیدارای▪
مطهر

شهرکلدرآنگسترشوتشرفمسیرهایامتداد▪
هبتشرفآیینیوتاریخیهایشیوهتقویتواحیاء▪

مطهرحرم
رمحبهشدننزدیکبافعالیتیطیفمعنادارتغییر▪

مطهر
هاشار بهایشبکهپیوندبابافتبهبخشانسجام▪


