پلی بر رودخانه ی کشف رود
چهار عکس از پلی بر رودخانه ی کشف رود در حد فاصل میان مشهد و شهر توس .
-

دٍ عکس را اس دٍ ساٍیِ عثذاهلل لاجار در سال ّ 1311جزی لوزی گزفتِ ٍ سیز ًَیس ّن دارد ایي عکس ّا در آلثَم
ضوارُ  291 ٍ 240در هجوَع  328لطعِ عکس کِ در آى فزهاى عکسثزداری

"...در سال  8031هجری قمری کمترین خاهه زاد عبدهللا قاجار سرتیپ عکاس مخصىص و معلم عکاسخاهه مبارکه دارالفنىن از سرحدات
خراسان ......و در شهر رجب  8088ق آلبىم تقدیم گردید" ٍ در کاخ گلستاى ًگْذاری هی ضًَذ  " .پل کطف رٍد ارتفاع پٌج
سرع طَل ّفتاد سرع ٍ دُ کزُ اس چوي ّای چٌاراى حزکت هی کٌذ ٍ اس ًین فزسٌگ تِ خَاجِ رتیع آهذُ هی گذرد " .

-

عکسی ّن کلٌل سیوَى در سال ّ 1314- 1313جزی لوزی اس پلی تا ًام ًادر ضاُ در ًشدیکی ضْز تَس گزفتِ است .
سیز ًَیس تِ ستاى فزاًسِ ٍ تا حزٍف تشرگ چاپیPONT DE NADIRSCHAH PRES DE THUS"" :

-

ٍ ّوچٌیي عکس اس پلی تز رٍدخاًِ کطف رٍد حَالی ضْز تَس اس آلثَم آیزیا – پیوا هزتَط تِ ًیوِ دٍم سلطٌت رضا
ضاُ گزفتِ ضذُ .

"...رٍدخاًِ کطف رٍد اس ضوال هطْذ هی گذرد ٍ اعتثار تاریخی تسیاری دارد ، .راُ تاسرگاًی تسیار تشرگی تَدُ کِ هزٌٍّ ،ذٍستاى
ٍ چیي را تِ تیي الٌْزیي هتصل هی ساختِ .
حَضِ کطف رٍد ،تِ خاطز ضزایط هٌاسة طثیعی ،اس پیص اس اسالم تِ عٌَاى یکی اس هٌاطك هَرد تَجِ تزای سکًَت درخزاساى تِ
حساب هی آهذ .ایي هٌطمِ اتتذا هسکي الَام غیز آریایی تَد .در ًشدیکی ضْز فعلی هطْذ ضْزی تِ ًام تَس ٍجَد داضتِ است .در
اسطَرُ ّای ایزاًی تٌای اصلی ضْز تَس را تِ جوطیذ ٍ تجذیذ تٌای آى را تِ تَس ،پْلَاى ٍ سپْساالر ایزاًی ًسثت هی دٌّذ.
هٌطمِ تَس در سهاى خالفت عثواى تَسط اعزاب فتح ضذ .در دٍرُ اسالهی ایي هٌطمِ تخطی اس ٍالیت تَس تِ هزکشیت ضْز
تاتزاى تَد کِ آتادی ّای سٌاتاد ًٍَلاى کِ تخطی اس هطْذ کًٌَی ّستٌذ را ًیش در تز هی گزفت.
کطف رٍد در تْار ًسثتاً پز آب است ٍ اطزاف هسیز خَد را هطزٍب ًوَدُ ،اس غزب تِ ضزق جزیاى دارد ٍ در پل خاتَى ٍالع در
دّکذُ تاریخی سٍرآتاد ضْزستاى صالح آتاد اس تَاتع تزتت جام ٍارد ّزیزٍد هی ضَد ٍ اس آًجا تِ تعذ ،رٍدخاًِ تجي ًام گزفتِ ٍ تِ
سوت تزکوٌستاى اداهِ هییاتذ ٍ در ریگشارّای تزکوٌستاى فزٍ هیرٍد .طَل رٍدخاًِ کطف رٍد  290کیلَهتز است .
(تزاسش ،هحوَد رضا ،1392 ،ضْزّای ایزاى هطْذ ،اًتطارات آفتاب ّطتن)

.......
نجات رودخانه کشف رود مشهد مراحل پایانی خود را طی می کند
هطْذ -ایزًا -هذیزعاهل ضزکت آب هٌطمِ ای خزاساى رضَی گفتً :جات رٍدخاًِ کطف رٍد هطْذ اکٌَى هزاحل پایاًی خَد را
طی هی کٌذ ٍ تا دٍ هاُ آتی طزح احیاء ٍ آساد ساسی سهیٌْای ایي رٍدخاًِ تِ اتوام هی رسذ.

( ّذاًا17:30 - 21/06/1395
هطْذ -رٍدخاًِ «کطف رٍد» کِ رٍسگاری ًمص جادُ اتزیطن را ایفا هیکزد ٍ تستز ساس توذى در خزاساى تَدُ است حال تِ دلیل
تی تَجْی تالی جاى اًساى ّای هتوذى ضذُ است .کطف رٍد در حال حاضز تِ کلکسیَى هَاد آلَدُ صٌعتی ٍ سٌتی ٍعزصِ
رلاتت تزای ایجاد سویتزیي رٍدخاًِ ایزاى تثذیلضذُ است.در حاضیِ ایي رٍدخاًِ کارگاُّای صٌعتی ٍ خاًگی تسیاری اسجولِ
کارخاًِّای رٍدُ پانکٌی ،کارگاُ ّای صٌعتی آتکاری ،فاضالب صٌعتی ضْزن صٌعتی چزم ٍ هتأسفاًِ فاضالبّای اًساًی
هَسَم تِ فاضالب خاکستزی کِ در رسیذى تِ ایي رٍدخاًِ تٌای رلاتت تا یکذیگز دارًذ ایي رٍدخاًِ را تِ کلکسیَى هَاد سوی
تثذیل کزدُ اًذ
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