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 مشه�؛ پی�ایش و ت�سعه فلکه حض�تی

 ___________________________________ ١علی اخ�ان مه�وی  ___________________________________ 
 

 چکی�ه
�یین  �ن و ـپ که مع�ب�ی ب� ن�م خی�ب�ن (ب��خی�ـب شه� مشه� از جمله اولین شه�ه�یی است 

ب�ای تسهیل رض�ی خی�ب�ن) در آن اح�اث ش�ه است. م�ی�ان شه�ی مشه� و آست�ن ق�س 
ش اق�ام ۱۳۰۸در عب�ر و م�ور اط�اف ح�م و اتص�ل س�اره ب��خی��ن و پ�یین خی�ب�ن در س�ل 

ک�دن� و ب�ای اتص�ل چه�ر ط�ف شه� دو خی�ب�ن  ای در به اح�اث فلکه دور ام�کن ح�م مطه� 
 و به فلکه اف�ودن�. نم�دن� ه�ی ته�ان و طب�سی اح�اث  دیگ� به ن�م

که ع�م ارتب�ط پ�یین بع� از اح�اث فلکه اول، ب�رگ �ب�ن و ب��خی�ب�ن ب�د خی ت�ین مشکل 
�ان منجـ� ـبه گسـت�ش و تعـ�یض ب�ط�ف ش� در ادامه، اف�ایش روزاف�ون جمعیت مشـه� و ز اـئ

س از انقـ�ب اسـ�می از جملــه . در نه�ـیت شـ� ۱۳۵۴فلکـه اول در سـ�ل  ک�رهـ�ی انجـ�م شـ�ه ـپ
را ب�ای رانن�گ�ن و رفت و آم� را ب�ای ع�ب�ان تسهیل نم�د  راح�اث زی�گ�ر از ط�فی عب�ر و م�و

�ان فـ�اهم را و از س�ی دیگ� مس�حت ام�کن ح�م مطه� را افـ�ایش داد و رفـ�ه نسـبی  �ای زاـئ ـب
 ک�د.

تسهیل ، 7ح�م ام�م رض�، زی�گ�ری، فلکه حض�ت7ح�م مطه� ام�م رض�  ه�: کلی�واژه
 ب��خی�ب�ن و پ�یین خی�ب�ن مشه�. 7ت�دد زائ�ان ام�م رض�

 ____________________  

گ�وه پ�وهشه�ی اس�می ری�ی شه�ی، بنی�د ک�رشن�س ارش� جغ�افی� و ب�ن�مه .١  جغ�افی�.، 
Akhav an _t@ y aho o.c o.u k 

 ٣٠/٣/١٣٩4 _ پ�ی�ش  ١٢/١٢/١٣٩٣دری�فت: 
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 مق�مه
که ست�ره مشه� به خ�د می ک خـ�د  ب�ل�  ای پ� ف�وغ از خ�ن�ان عصمت و طه�رت را در خ�

گ�ه� نفیس ب�عث ش�ه این شـه�  از  همـ�اره پـ�ی�ای خیـل عظـیم زائـ�انآرمی�ه دارد. وج�د این 

کش�ره� دیگس�اس� ای�ان و   .ب�ش�� 

ت�افیـک  مشـکل ،بـ�ای هـ� مسـ�ف� و مجـ�ور بـ� اولـین سـف� بـه خصـ�ص بـه م�کـ� شـه� مشـه�

کـ�ر ت�افیکـی از آن نـ�م بـ�د  .ملم�س است گ�ه  که یقینً� ب�ی� ب� اصط�ح  یکی از نق�ط ت�افیکی 

کـه در  7ه�ی منتهی به ح�م مطه� ام�م رض� خی�ب�ن و بـه ویـ�ه رینـگ دور حـ�م مطهـ� اسـت 

گ�شته به ن�م فلکه حض�ت مشه�ر ب�ده است.   ح�ل ح�ض� ب� عن�ان زی�گ�ر و در 

ــه� سـ��نه پـ�ی�ای دهـ�  آم�رهـ� نشـ�ن می ــه میلیـ�ن مجـ�ور، مش ــ�ون بـ� حـ�ود س ــتاف  بیس

کـه  میلی�ن مسـ�ف� انـ�. بنـ�ب�این  بـه سـبب ج�ذبـ� زیـ�رتی ایـن شـه� را ب�گ�ی�هبیشـت� آنـ�ن اسـت 

 7رفت و آم� شه�ی و بین شه�ی و به خص�ص چگ�نگی دست�سی به ح�م مطه� ام�م رضـ�

ــئلهی مـ�ی�ان مشـه� ماز قـ�یم بـ�ا گ�نـه در هـ� دوره ،ای مهـم بـ�ده س ــعی شـ�ه بـه  ــن  ای س ای ای

. س�خت فلکه دور ح�م مطهـ� در دوره پهلـ�ی اول، تعـ�یض و اصـ�ح آن مشکل ب� ط�ف ش�د

ی اس�می همگی ب� همین ه�ف بـ�ده  در دوره پهل�ی دوم و اح�اث زی�گ�ر در دوران جمه�ر

 . است

 تحقیقض�ورت و روش  ،ه�ف

که در دوران پهلـ�ی بـه  شن�خت و مع�فی مح�وده�، ه�ف اصلی تحقیق ح�ض ای است 

ــ� شـن�خته مـی ــه عنـ�ان زی�گـ�ر حـ�م مطه ــ�ورت آن . شـ�د  نـ�م فلکـه حضـ�تی و اکنـ�ن ب و در ض

ک�لب�ی  رون� ب� ب�رسی اینکه ریـ�ی  بهت� بت�ان ب�ای آینـ�ه ب�ن�مـهمح�وده م�رد مط�لعه تح��ت 

حـ�زه منتهـی بـه حـ�م مطهـ� و ایجـ�د آرامـش بـ�ای  تـ� از یـک سـ� بـ� روان نمـ�دن ت�افیـک درک�د 

ــطح  ــ� بـ� جـ�ب زائـ�ان بیشـت� بـه ویـ�ه در س زائـ�ان، بـ� رشـ� معن�یـت آنـ�ن افـ�ود و از سـ�ی دیگ
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ی اقتص�دی  المللی، به�ه بین  .ب�ای مشه� ف�اهم نم�درا ور

که ح�زه منتهی به ح�م مطه� ام�م رضـ� کشـ�ر  پ�ت�افیـکیکـی از معـ�ب�  7ب�خی معتق�ن� 

 ١ست.ا

ی گـ�دهـ�ی منتخـب  و تکنیکاسـت تحلیلـی _ ت�صیفی در این پ�وهش روش تحقیق  آور

کت�بخ�نه بهاط�ع�ت  ای، عملی�ت میـ�انی، تهیـه نقشـه و عکـس  ص�رت ت�کیبی از مط�لع�ت 

گ�فته ش�ه است. سعی شـ�ه اسـت در حـ� امکـ�ن و مقـ�ورات همچنین  وپ�سشن�مه در نظ� 

 ش�د. رون� ت�ریخی مسئله ب�رسی و تحلیل

 اولین خی�ب�ن مشه�

 
 بست ب�� خی�ب�ن و قسمتی از ب�� خی�ب�ن

ک�ر آم�ن صف�یه و ت�جه بیشت� آنه� به شه� مق�س مشه� و ازدی�د جمعیـت آن، در  ی  ب� رو

ــ�ه  ــه ش ــ�؛ در نتیج ــ�می رو بـه رو ش ــ�ب� عم کمبـ�د آب و مع ــ�  ــه� ب ــ�زده قمـ�ی، مش ــ�ه ی اوایـل س

ــ�ل  ــ�س در س ــ�ف�ت ١٠١۶عب ــه مشــه� مس ــمه  ق ب ی آب چش ــ�ار ــ�د و دســت�ر خ�ی ســب و لَ ُک ک

کـ�د.  س�خته شـ�هاح�اث خی�ب�نی در شه� مشه� و انتق�ل آب م�ب�ر به خی�ب�ن ت�زه  را صـ�در 

 ____________________  

گ�ارش عملک�د بیست و پنج س�له آست�ن ق�س .١  .١۴۴ص، حق�یق شی�ین، 
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کشی�ه است. ١٠٢٣ی�  ١٠٢١این اق�ام ظ�ه�ًا ت� س�ل   ١ق ط�ل 

 درِ  ذرع، و از دروازه پـ�یین خی�بـ�ن تـ� ١٩۵٠صـحن  ط�ل خی�ب�ن از دروازه بـ�� خی�بـ�ن تـ� درِ 

که جمعً� ح�ود ذرع ٨۵٠صحن  مت� بـ�ده  ٣۵٠٠، یک ط�ف صحن ت� ط�ف دیگ� آن ص� ذرع 

کـه تـ� ی�دشـ�ه ذرع بی�ن ش�ه است. احـ�اث خی�بـ�ن  ٢٨ذرع ت�  ٢٢است و ع�ض خی�ب�ن از 

ک�لبـ�ی  گ�رگ�هی ب� عن�ان خی�ب�ن وج�د داشت چهـ�ه  آن زم�ن تنه� در ق�وین و ه�ات چنین 

ک�مً� دگ�گ� ک�د.مشه� را   ٢ن 

ی ی آنهـ� ه� بع� از اح�اث خی�ب�ن و نه� آب، تعمی�ات و ن�س�ز یی در چنـ�ین ن�بـت بـ� رو

که از ح�صله بحث م� خ�رج است  ٣.انج�م ش�ه است 

 اح�اث فلکه اول

 
 ش١٣٣١عکس ه�ایی فلکه حض�ت در س�ل 

ــی در  ــی در شـه� مشـه� شـ�وع شـ�ه بـ�د، ول اگـ� چـه از اواخـ� دوره ق�جـ�ر تحـ��ت محس�س

ــی از اول پهلـ�ی  دوره ــ��ت یک ــ�ی مهـم تح ــ�خت�ر _ک�لب ــه� مشـه� یس ــ� ش ــه ی ــ�اث فلک ، اح

 ٤.ب�ده استخی�ب�ن پی�ام�ن ح�م مطه� 

 ____________________  

 .٣٣۶، ص٢، جمطلع الشمس[صنیع ال�وله]،  اعتم�د السلطنه، محم� حسن خ�ن .١

 .۵٢۶، صهم�ن .٢

 .۴۶۵ و١٨۶، صت�ریخ مشه�ال�ض�م�ه�ان، احم�،  .٣

 .٢۵٢، صمشه� در جستج�ی ه�یت شه�یرض�انی، علی�ض�،  .٤
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ــ�یین خی ــ�ن و پ ــ�� خی�ب ــهجـ�ای از ب ک�چ ــه� را  ــ�ب� ش ــ� مع ــ�ن، دیگ ــ�پیچ  یه� �ب ــج و پیچ ک

ــ� و دا�ن ــّق  ممت ــل مس ــ�ی ط�ی ــه ــ�ب�ت و ب�زار هف ب ــ� س گــ�ر ی ــ�م  ــ�  ن ــ��نی و س ــ�ی ط پ�شــی�ه  ه

کـ�ن�ن شـه�، حـ�م حضـ�ت امـ�م رضـ� تشکیل می ه� و  تج�رتخ�نـهبیشـت� بـ�د و  7داد. م�کـ� و 

ــه کـ�روان ک�چ ــ�ره�،  گ ــ�. بیشـت�  ــ� ب�دن ــ�اف حـ�م متم�ک ــ�اه� در اط ــ�ن  س ــ� خی�ب ه�، ب�زارهـ� و تنه

ک�ن�ن می  ١پی�ست. اصلی شه� (ب�� خی�ب�ن و پ�یین خی�ب�ن) به این 

ــت حـ�م  ــه بـه م�ک�ی ــ�بـ� ت�ج ــ�ن  ،مطه ــ�یین خی�ب ــ�ن بـه پ ــتن از بـ�� خی�ب ــ�دی قصـ� رف اگـ� ف

و پـ� پـیچ و ب�یـ� مسـی� طـ��نی  حیـ�اندرشـکه و یـ�  ،ک�د در ص�رت هم�اه داشتن دوچ�خـه می

ک�چه ک�چه پس  ک�چـه سـی�ه آب  یه� خم و  و یـ� محلـه ملـک، چه�ربـ�غ، » سـی�ب�ن « ن�غـ�ن، 

کـه عبـ�ر مـ�ارد ذکـ�  ٢؛رسی� ین خی�ب�ن میپیم�د ت� به پ�ی س�ش�ر، ح�ض ن� و عی�گ�ه را می چـ�ا 

 ش�ه از داخل صحن ح�م مطه� ممن�ع ب�ده است.

شه� مشه� ب� ت�جه بـه م�ک�یـت آن در مشـ�ق ایـ�ان، ن�دیکـی و ارتبـ�ط بـ� مم�لـک همسـ�یه 

کـ�ر را بـ�ای شـه� فـ�اهم آورده بـ�د. و از همـه  کسـب و  ی و  کـه امتیـ�زات تجـ�ر ش�قی و شـم�لی 

ای ب�د ب�ای جلب تعـ�اد زیـ�دی زوار و سـی�ح،  که وسیله 7ق� حض�ت رض�وج�د م� ،ت� مهم

 ٣نی�ز به تح�لی زی�بن�یی داشته است.

ــی  ش، نیـ�ز بـه خی�ب�ن ١٣٠٠ه�ی  بنـ�ب�این بعـ� از سـ�ل هـ�ی ج�یـ� احسـ�س شـ�ه بـ�د. ط

ـــ�ه در ســ�ل  ـــ� ش ـــه رض ک گــ�ارش ١٣٠٧ســف�ی  ـــت و  ـــه� داش ـــه مش ـــ ش، ب ـــ�  ی�ه ـــ�م�ران را ب م

ــ�د تط ــ�ی را  ،بیـق دادمشـ�ه�ات خ ــ� رض ــ�اف حـ�م مطه ــیعی در اط ــ�اث فلکـه وس ــت�ر اح دس

ک  4د.�ص�در 

کـ�ر، اسـت�ن�ار خ�اسـ�ن محمـ�د جـم و ن�یب خ�ن  الت�لیـه آسـت�ن قـ�س محمـ�ولی مج�ی�ن 

 ____________________  

ــ�ل  مجلــه ،»جغ�افیــ�ی شــه�ی مشــه�«، ســعی�ی، عبــ�س .١ دانشـــک�ه ادبیــ�ت و علــ�م انســ�نی دانشــگ�ه ف�دوســی، سـ

 .١٨٣و  ١٨١، ص ٣و  ٢، ش ١

 .۴۶٢، صت�ریخ مشه�ال�ض�م�ه�ان، احم�،  .٢

 .١٨٣، ص»جغ�افی�ی شه�ی مشه�«سعی�ی، عب�س،  .٣

 .۶٣ص، دی�وز و ام�وز _آست�ن ق�س رض�ی  .4
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ــ�ی اولـین ن�یب ــه از سـ�ل  اسـ�ی ب�دنـ�. اس ک ــ�ه بـ�د  ــه در زمـ�ن رض�ش ــ�  ١٣٠۴الت�لی ش ١٣١۴ت

ی دار ــت. و ــ�ر داش ــب را در اختی ــ�دی را در ایـن منص ــ�ام�ت زی ــ�د و اق ــی ب ــ�رات ف�اوان ای اختی

 1مشه� انج�م داد .

ـــ�اد می کــ�یم طــ�ه�زاده به ـــ�س  ـــ�ن طــ�ح، مهن ـــ�اف « گ�یــ�:  یکــی از مشــ�وران و ط�اح اط

ــ�ختم�ن ــت�ن و  س ــ�، قب�س ــ�م مطه ــعیت آن ...؛ه�ی ح ــه وض ــ�ازه جــ� ب کــه  ان ــ�د  ــف آور ب ای ت�س

ــ�ر خطـ�  ــ�د. ب�رهـ� در ا میبه�اشـت مشـه� را دچ ــ�ح آنک ــ�م طـ�اف اص ــ�وره شـ� و م�ح جـ� مش

 ٢.. »..ت�ین خ�م�ت خ�د را انج�م داد  اس�ی ب� اص�ح آن وضعیت یکی از ب�رگ

گ�ارش اس�ی بـه دربـ�ر در خصـ�ص سـ�خت ایـن فلکـه چنـین آمـ�ه اسـت:  در طـ�ل « در 

کـه م�حـ�م شـ�ه عبـ�س بـه عـ�ض  کشـی�ه بـ�د. ٢٨شه� مشه� خی�ب�ن ق�یمی است  و ..، متـ� 

ــی ــ�فین آن در  چـ�ن بعض ــت ط ــ�س عتیـق و دو بس ــل صـحن مق ــت�ن قـ�س از قبی عمـ�رات آس

وسـط خی�بـ�ن مـ�ک�ر واقـع و قسـمت شـ�قی و غ�بـی خی�بـ�ن را قطـع و عبـ�ر وسـ�یل نقلیـه غیـ� 

کـه بت�انـ� عبـ�ر وسـ�یل نقلیـه را از  ممکن ب�د و در جنبین بست ک�چه و خی�بـ�ن دیگـ�ی  ه� نی� 

ــ�د ــ� ممکـن سـ�زد نب ــ�طی  قسـمتی بـه قسـمت دیگ ــ�د چنـین خـط ارتب و احتیـ�ج مب�مـی بـه وج

کـه از دو ای بـ�ای افتتـ�ح خی� حسب ا�م� نقشه ،ش� حس می طـ�ف بـ�نی بـه شـکل نـیم دایـ�ه 

ــ�ه می ــ�ن ن�می ــ�ن و پـ�یین خی�ب ــ�� خی�ب ــه ب ــ�ن مهـم را (ک ــن خی�ب ــ�تبط  بسـت ای ــم م ــه ه شـ�د) ب

کـه در عـ�ض ایـن خی �بـ�ن و طـ�فین آن واقـع س�زد، تهیه و تم�م من�زل ذی قیمت و مستغ�ت 

ــ� مـی ــت اع ــه قیم ــ�س ب ــت�ن ق ــ�ج آس ــه خ ــ� ب ــ�ار می ش ــه واگ ــی آنچ ــ� از خ�اب ــ�ع و بع ــ�  ابتی ش

ب�ای ایج�د مستغ�ت به قیمت ع�د�نه به نفع آست�ن ق�س به فـ�وش رفـت و بـ�ون  ،ح�اشی

کـه  گ�دیـ�  ی احـ�اث  ی بکن� خی�ب�نی زیبـ� و ضـ�ور اینکه صن�وق آست�ن ق�س تحمل ض�ر

س�م به خی�ب�ن فلکه شم�لی است و بع�ًا نی� حسب ا�مـ� مبـ�رک در مق�بـل آن از طـ�ف م� فع�ً 

ــ�اف آن  کـه هنـ�ز مشـغ�ل سـ�ختم�ن اط کشـی�ه شـ�  جنـ�ب عـین ایـن خی�بـ�ن از طـ�ف بل�یـه 

 ____________________  

 .۴۶٣، صت�ریخ مشه�ال�ض�م�ه�ان، احم�،  .1

ک�یم ط�ه� زاده به�ادش�فعی، بی�ن و همک�ران،  .٢ ی   .٩٣_ ٩٢ص ،معم�ر
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 ١.»هستن� و م�س�م به فلکه جن�بی است

 بن�ب�این پ�وژه فلکه به دو ف�ز تقسیم ش�ه ب�د:

که ب �� خی�بـ�ن را از ط�یـق ضـلع شـم�لی حـ�م مطهـ� بـه پـ�یین الف) خی�ب�ن فلکه شم�لی 

ــ�ل  خی�بـ�ن متصـل می ــ�د. ایـن پـ�وژه در س ــ� و طـ�ل  ٣٠ش بـ� عـ�ض ١٣٠٨ک ــط  گـ� ۵٨٠گ ت�س

ـــ�س ـــت�ن ق ـــ�ور، منـــ�زل و  آس ـــ�ر و م ـــهیل در عب ـــ� تس ـــ�وه ب ـــ�ام ع ـــن اق ـــ� ای ـــ� و در اث ـــ�د ش ایج

که در ج�ار ن�من�سب س�اه�ی  ک�روان ی  دو طبقـه زیبـ� و  یهـ� سـ�ختم�نبـ�د بـه  ح�م مطه�زوار

متن�سـب بـ� امک�نـ�ت روز تبـ�یل شـ�. همچنـین قسـمتی از قب�سـت�ن قتلگـ�ه  یه� مس�ف�خ�نه

کـ�ن�ن امـ�اض و  یکـه  ــ�ر ــ� ،بـ�دهـ�  بیم ــ�ان  ءج ــطیح و بـه بـ�غ رض گ�دیـ� و بقیـه آن تس خی�بـ�ن 

 ٢تب�یل ش�.

که ب�� خی�ب�ن را از ط�یق ضـلع جنـ�بی حـ�م  بـه پـ�یین خی�بـ�ن ب) خی�ب�ن فلکه جن�بی 

ک�د. این خی�ب�ن هم م�نن� خی�ب�ن فلکه شم�لی به شکل نـیم دایـ�ه بـ�ده و در سـ�ل  متصل می

گ�دیـ�ه اسـت. ۶۵۶گ� و ط�ل  ٣٠ش به ع�ض ١٣٠٩ هنگـ�م  ٣گ� از ط�ف اداره بل�یه اح�اث 

ـــ�م ـــ�ج�، حم ـــ�ادی از مـــ�ارس، مس ـــه تع ـــ�اث فلک ـــ�اهـــ� اح ک�روانس ـــ�زل مســـک�نی، ه�،  ، من

که از همه مهم ه� و مغ�زه �ه مس�ف�خ�نه گ�دی�  کـه در  ت� م�رسه م�ح�م ف�ضـل تخ�یب  خـ�ن بـ�د 

ــم�ر می ــه ش ــ�ره مشـه� ب ــ�ارس معم ــی از م ــ�ل  آن ایـ�م یک ــه در س ــن فلک ــه اسـت. ای ش ١٣١١رفت

ک�دنـ� و ارتبـ�ط همـه شـه� بـه یکـ�یگ� ب�قـ�ار  آمـ�ده به�ه ی شـ� و وسـ�یل نقلیـه از آن عبـ�ر  بـ�دار

 ش�.

ی پیـ�فلکه م�قعیت  کـ�د، در طـ�فین آن مسـ�ف�خ�نهممتـ�ز گ�دیـ� و  یه� ا  زیـ�دی ت�سـیس 

ــ�  یه� خ�نـه مهمـ�ن ــی سـ�خته ش ــگ�ه سـ�اه�، بنگ�ه کـ�روانو مجلل ــ�ی مسـ�ف�ب�ی، ف�وش ه� و  ه

ک�دنـ�. ورود و خـ�وج مسـ�ف�ان و زائـ�ان از ایـن  کـ�ر  م�اک� اقتص�دی و تج�رتی در آنج� شـ�وع بـه 

�ر فع�ل و به ص�رت یک م�ک� تج�رتی، مسـ�ف�تی درآمـ�ه بـ�د. گ�فت، فلکه بسی فلکه انج�م می
 ____________________  

کت�بخ�نه ه�، م�زه ه� و م�ک� اسن�د آست�ن ق�س رض�ی .١  .٨٨٠٩٩، سن�س�زم�ن 

 .۵٧و ۵٢_ ۵١ص ،مشه� در آغ�ز ق�ن چه�رده خ�رشی�یس رض�ی، محم� تقی و همک�ران، م�رّ  .٢

 .۶٠ص هم�ن، .٣
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 ١ش، م�رد استف�ده زائ�ان و اه�لی مشه� ب�د. ١٣۵۴این فلکه ت� س�ل 

 اح�اث خی�ب�ن ته�ان

ــ�ل  ــ�ل  ٣٠متـ� و عـ�ض  ١٧٠٠خی�بـ�ن تهـ�ان بـه ط ــ�اث ١٣١١متـ� در س ش و هـم زمـ�ن بـ� اح

ــ�ًا بـه صـ�رت یکـی از ٢افتتـ�ح شـ�. فلکـه حضـ�تی ــ�ی  یهـ� خی�ب�نایـن خی�بـ�ن بع آبـ�د و زیب

ی ش�. در ح�ل ح�ض� خی�بـ�ن تهـ�ان  منتهی به ح�م مطه� درآم� و چن�ین ب�ر م�مت و ب�زس�ز

از شم�ل از ط�یق ب�ب ال�ض� به صحن ج�مع رض�ی و از جن�ب بـه  7ب� ن�م ج�ی� ام�م رض�

 ش�د.  پ�ی�نه مس�ف�ب�ی ختم می

رد ایــن خی�بــ�ن وا یکــه وقتــاســت  آن ،ایــن خی�بــ�نو ط�احــی مهن�ســی هــ�ی  از وی�گــی

ــته می گل�س ــ�  یه� شـ�یم  ــتن�حـ�م را، ب ــ� مطهـ� نیس گنب ــه در طـ�فین  ــ�  ،اینک ــ� و ب ــه شـکل زیب ب

 ٣م.یبین شک�هی در ط�فین آن می

 اح�اث خی�ب�ن طب�سی

که  گ�رگ�هی  شـه� م�بـ�ط  دیگ� یه� این محله را ب� محلهپیش از اح�اث خی�ب�ن طب�سی 

ش ١٣٠٩حمل و نقل را آسـ�ن نم�یـ� وجـ�د ن�اشـت. از ایـن رو در سـ�ل  لس�زد و راه عب�ر وس�ی

کـه از محلـ� ن�غـ�ن عبـ�ر می کـ�د و  خی�ب�نی به ن�م طب�سی از وسط فلک� شم�لی ط�احـی شـ�، 

کـه قبـ� شـیخ طب�سـی در جنـب خی�بـ�ن م�بـ�ر شـ�. بـه من�سـبت این شـه� منتهـی می بـه خـ�رج

گ�دیـ ــ�  ٢٨�ه بـ�د، آن را خی�بـ�ن طب�سـی نـ�م نه�دنـ�. عـ�ض ایـن خی�بـ�ن واقـع  گـ� و طـ�ل آن ت

که بع� از س�ل  ۴٨٠راسته ب�زار ن�غ�ن   ٤ش افتت�ح ش�.١٣١٣گ� ب�د 

گ�دیـ�. بـه عبـ�رتی  ک�مل  ب� اح�اث دوخی�ب�ن م�ک�ر نقش فلکه در ام� تسهیل عب�ر و م�ور 

ک�دن�. چه�ر جهت شه� ب� فلکه ب�ون واسطه ارتب�ط ب�ق�  ار 

 ____________________  

 .۶٣۶_ ۶٣۵، ص٢، جت�ریخ آست�ن ق�س رض�یعط�ردی، ع�ی�ا�،  .١

 .۶١ص ،مشه� در آغ�ز ق�ن چه�رده خ�رشی�یس رض�ی، محم� تقی و همک�ران، م�رّ  .٢

 .۶١، صهم�ن .٣

 .۵٨، صهم�ن .٤
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 اح�اث فلکه دوم

 
یب و چمنک�ری س�ل  ش ١٣۵۶ _١٣۵۵ یه� فلکه حض�ت بع� تخ�

ــی ن�شـته ــ�س و ب�رس ــت�ن ق ــ�ارک آس ــ�م می از اسـن�د و م ــت�ن  ه� معل ــ�رگ�اران آس ک ــه  ک ــ�دد  گ

ان� قسـمت داخلـی فلکـه را  ش در نظ� داشته١٣٠٨ق�س از هنگ�م اح�اث فلکه اول در س�ل 

کننـ�ب�دارن� و آنج� را به فض رو  روبـهولـی بـه دو دلیـل اجـ�ای آن بـ� مشـک�ت  ،�ی سـب� تبـ�یل 

ی من�زل مسک�نی یتع�اد بوج�د . اول: ش� می ی شم�ر کـه هـ�اران  و م�اک� خ�م�تی و تج�ر بـ�د 

کـ�ر اشـتغ�ل داشـتن�. دوم:  کسـب و  کن ب�دنـ� و بـه  مـ�ارس دینـی و آثـ�ر وجـ�د نف� در آنج� س�

کـ�دن مـ�ارس  ب�سـت�نی در آن محـ�وده بـ�د ــ�  اداره ب�سـت�ن وکـه علمـ� بـ� خـ�اب  شن�سـی هـم ب

کـ�روان از ط�فـی منـ�ظ� پی�امـ�ن  ١.نـ�سـ�اه� و بن�هـ�ی تـ�ریخی مخـ�لف ب�د تخ�یب تعـ�ادی از 

ه�ی اسـفب�ر اطـ�اف  و سـ�ختم�نآلـ�ده که عب�رت ب�د از س�داگ�ی، جنج�ل تج�رت، محـ�ت 

 ٢گ�اشت. ج�ی می هح�م، ت�ثی� ن�خ�ش�ین�ی در ذهن زائ� ب

ــ ــه مس ک ــه حضــ�ت  ــ�ای طــ�ح فلک ــ�ای اج ــ�ر مســئ�لیت آن نمیئب ــ� ��ن زیــ� ب دربــ�ر  ،رفتن

ی خ�اسـ�ن بت�انـ� ایـن طـ�ح را  که در سمت نی�بت ت�لیت و اسـت�ن�ار کسی ب�د  پهل�ی در فک� 

ــن ــ�ای ای ــ�ن را ب ــ�العظیم ولی ــ�ن، عب ــ�ا در آورد. درب�ری ــه اج ــ�د ب ــ�اه ب ــ�خی� هم ــ� ت ــی�ر ب ــ�ر  کـه بس ک

 ____________________  

 .١٣۶، ص١ج، ف�هنگ خ�اس�نعط�ردی، ع�ی� ا�،  .١

 .١۵١، صدی�وز و ام�وز _آست�ن ق�س رض�ی .٢
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گ�شته او رض�یت داشتن�.من�سب تشخ  ١یص دادن� و از اق�ام�ت 

ــت  ١۶عبـ�العظیم ولیـ�ن  ــت ١٣۵٣اردیبهش ــت�ن�ار خ�اسـ�ن و نی�بـت ت�لی ش بـه عنـ�ان اس

�فـق بـه ش در این دو سمت ب�قی م�ن� و م١٣۵٧و ت� شه�ی�ر م�ه  ٢آست�ن ق�س به مشه� آم�.

کن ق�یم گ�دی�. تخ�یب و ت�سعه ام�  ٣اط�اف ح�م 

ک�رشن ــ�ارش  گ ــ�س در  ــت�ن ق ــ�ن آس ــ�ل در �س ــ�م ١٣۵۴س ــ�اف ح ــب اط ــه تخ�ی ش در ت�جی

 چنین آم�ه: 

کـه حـ�ود  ش بیش از یـک میلیـ�ن نفـ� بـه زیـ�رت آم�ه١٣۴۵س�ل  هـ�ار نفـ� از  ششصـ�انـ� 

ــف ایـ�ان و  ــ�نقـ�ط مختل ــ�ن و  چه�رص ــ� از اسـت�ن خ�اس ــ�  ٣۵هـ�ار نف ــ� از مم�لـک دیگ هـ�ار نف

ــــ�ن  هفـــتش بـــه ١٣۵٣میلیـــ�ن نفـــ� و ســـ�ل  ۵/١ش زائـــ�ان بـــه ١٣۵٠ســـ�ل  .انـــ� ب�ده میلی

ــی�ه ــ� به�اشــتی، مســ�ف�ان م�فــه وضــعیت مســ�ف�خ�نه .ان� رس گ�ار و غی ت� در ایــن  ه� بســی�ر نــ�

کـم درآمـ� اسـت... همچنـین مسـ�ئل  منطقه سکنی نمی کنن� و این منطقه فقط من�لگـ�ه زوار 

کـه یکـی از مسـ�ئل مجـ�ا نمـ�دن ت�افیـک سـ�اره  _ ١نـ� از: ا ت�افیکی منطقه ح�م عب�رت و پیـ�ده 

کلیه اف�ادی ؛ده� اس�سی را تشکیل می ب�یسـت از  خ�اهنـ� بـه حـ�م مطهـ� ب�ونـ� می که می  زی�ا 

ــ�دف و  ــث تص ــب ب�ع ــ� و ایـن مطل ــ�ر نم�ین ی دارد عب ــی�ر ی بس ــک م�تـ�ر ــه ت�افی ک ــی  فلکـه فعل

د عـ�ب� روهـ�ی م�جـ�د ج�ابگـ�ی تعـ�اد زیـ� عـ�ض پیـ�ده _ ٢گـ�دد.  مس�ود ش�ن راه و غی�ه می

ـــت.  ـــ�ر  _ ٣پیــ�ده نیس ـــه عب ـــه�ی بیهــ�ده از فلک ـــک ت�ان�یــت ش ـــی�ر زیــ�دی از ت�افی حجــم بس

 4نم�ین�. می

اسـتف�ده غیـ� منطقـی و  منطقـه اطـ�اف حـ�م عبـ�رت ب�دنـ� از: اشک��ت اس�سیهمچنین 

م�جـب شـل�غی بعضـی کـه پخش غیـ� منطقـی جمعیـت  و بن�ه�ی آن، غی� اقتص�دی از زمین

ــ�ه ــع خطو  نقـ�ط ش ــ�ختم�نوض ــ� به�اشـتی س ک و غی ــ� ــتحک�م و  �ن ــ�ظ اس ــ�د از لح ه�ی م�ج

 ____________________  

 .١۴١_ ١۴٠، ص١ج، ف�هنگ خ�اس�نعط�ردی، ع�ی�ا�،  .١

 .١١٨ص، دی�وز و ام�وز _ آست�ن ق�س رض�ی  .٢

 .٣٨٧، صت�ریخ مشه�ال�ض�م�ه�ان، احم�،  .٣

کت�بخ�نه .4  .۵٢۵٩، سن�اسن�د آست�ن ق�س رض�ی ه�، م�زه ه� و م�ک� س�زم�ن 
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  ١س�انح.

کـه بـه شم�ر روزاف�ون ازدی�د ف�ق الع�ده جمعیت شه� مشه� و همچنین ب� ط�فی  زا ی  زوار

این منطقه خ�اهن� آم� مس�ئل ف�ق تش�ی� خ�اهـ� شـ�. حتـی در حـ�ل ح�ضـ� ایـن منطقـه بـه 

از بین رفـتن اقتصـ�د و م�قعیـت ایـن منطقـه  منته�ی درجه ب�ی رسی�ه و ممکن است م�جب

کـه ایـن منطقـه را از لحـ�ظ اقتصـ�دی و  ی این منطقه در نتیجه، این نیسـت  گ�دد. روش ن�س�ز

گست�ش دهیم  ٢ب�یست ب�ن�مه پیشگی�ی را اج�ا نم�ییم. بلکه ب�عکس می ،جمعیتی 

گ�ارش که به ادارات دوی�دش�هه�ی  بن�ب�   ی�هـ هلتی و شـعب، نخستین اق�ام ولی�ن این ب�د 

ــ�اف فل ب�نک ــه در اط ک ــ�  ــت�ر داد محله ــتق� ب�دنــ� دس ــه مس ــ� ک ــ� و بــه  یه کنن ــه  ــ�د را تخلی خ

گ�دنـ�. بعـ� از تخلیـه م�اکـ�  ه�ی ج�ی�ی س�ختم�ن گ�فتـه شـ�ه منتقـل  که ب�ای آنهـ� در نظـ� 

ک�ر بش�ن�. م�دم مت�جهت� ه� ش�وع ش�  دولتی ب�ف�صله تخ�یب این مک�ن  ٣ج�ی ب�دن 

کـ�د و بـ�ای اولـین اقـ�ام سـقف  را شـ�وع  عمـ�می ش تخ�یـب١٣۵٣در اوایل اسـفن� ولی�ن 

ــ� ــت. را بـ�زار زنجی ــه بـ�د ب�داش کهن ــ�ورت صـحن  ــفحه اول  4کـه در مج ــ�ن در ص روزن�مـه خ�اس

ی«خ�د ب� تیت�  گفـت» ن�س�ز گـ� و بحـث سـ�انج�م طلسـم شکسـته و ن�شت: پس از س�لی�ن دراز 

ی اطـ�اف  کلنگ آغـ�ز طـ�ح ن�سـ�ز حـ�م مطهـ� زده شـ�. در یکـی دو روز اخیـ� قسـمتی از ش� و 

کـه خیلـی سـ�ل گـ�دد سقف ب�زار ب�داشـته شـ�ه. اجـ�ای ایـن طـ�ح �زم بـ�د  زیـ�ا  ؛ه� قبـل آغـ�ز 

ک�چه خی�ب�ن ه� و صـ�ه� سـ�ل خیلـی دیمـی و بـ�ون طـ�ح و  ه� و ب�زاره�ی آن ده ه�ی مشه�، 

ـــ ـــل آن هنقشــه ب ـــت. دلی ـــ�د آمــ�ه اس ـــه وج ک�چ ـــ�د  ـــک ه� و معــ هــم وج ـــگ و ب�ری ـــی تن �ب� خیل

 ٥ه�ی مج�ور آست�ن ق�س است. خی�ب�ن

م�دم، در ادامه ولی�ن طبق یـک ب�ن�مـه نک�دن بع� از تخ�یب سقف ب�زار زنجی� و مخ�لفت 

 ____________________  

 .۵٢۵٩سن� ،هم�ن .١

 .ج� هم�ن. ٢

 .١۴٢، ص١ج ،ف�هنگ خ�اس�نعط�ردی، ع�ی� ا�، . ٣

 .۶۴٠، ص٢، جت�ریخ آست�ن ق�س رض�ی، هم�. 4

 .١٣۵٣، اسفن� ٧۴۵٢خ�اس�ن (روزن�مه)، شم�ره . ٥
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ک�ر تخ�یب را از  ی تخ�یـب عمـ�می را ١٣۵۴ ف�وردین ١٨از قبل تنظیم ش�ه  ش دنب�ل نمـ�د. و

� تکیـه تـو کـ�د ن مق�بـل صـحن مـ�زه آغـ�ز از قسـمت بی�ونـی فلکـه از ضـلع شـ�قی خی�بـ�ن تهـ�ا

ــیادامـه دادهـ�  ته�انی ــه مـ�ازات قسـمت بی�ون ــمت داخلـی فلکـه را  ،. ب ــ�ز تخ�یـب ابنیـه قس آغ

گـل یه� و ب�ف�صله دست�ر داد قسمت نم�د ی و بـه فضـ�ی سـب�  تخ�یـب شـ�ه را چمـن و  کـ�ر

تخ�یـب  یه� پهلـ�ی پـس از مشـ�ه�ۀ قسـمت محم� رض� ش١٣۵۴تب�یل نم�ین�. در خ�داد 

گـل ی شـ�ه اطـ�اف فلکـه و نیـ� جـ�یت ولیـ�ن درتخ�یـب فلکـه، اقـ�ام�ت صـ�رت  شـ�ه و  کـ�ر

 ١کن�. گ�فته را ت�یی� و از ولی�ن تشک� می

کـه منتهـی بـه فلکـه بـ�رگ بـ�د مسـ�ود و فقـط چهـ�ر  بع� از اتم�م تخ�یب، همه مع�ب� شـه� 

گ� شـ� و ارتبـ�ط شـه� بـ�  اشـته خی�ب�ن اصلی شه� بـ�ای عبـ�ر و مـ�ور مـ�دم و وسـ�یل نقلیـه بـ�ز 

 ٢پ�ی�فت. یمجم�عه ح�م تنه� از ط�یق این چه�ر خی�ب�ن انج�م م

یب ش�ه ب�ای اح�اث فلکه دوم در س�ل  کن تخ�  3ش۱۳۵۴آم�ر ام�

 واح� ٣١٠٠ ه� و انب�ره� مغ�زه

 واح� ٧ ٣و  ٢و  ١ه�ی درجه  هتل

 واح� ١٣٠ من�زل مسک�نی

ک م�ق�فه اعم از م�رسه، مغ�زه،   واح� ۶٧ من�ل و...ام�

 واح� ۵٧ تیمچه، س�ا، پ�س�ژ

ک م�ق�فه آست�ن ق�س اعم از س�ا، مغ�زه و...  واح� ٣۵ ام�

 واح� ١٢٢ ه� خ�نه ه� و مهم�ن مس�ف�خ�نه
 

ی آست�ن ق�س  یه� در ب�اب� تخ�یب محل ب�ب  ٢٠٨١کسب پیشین، از س�ی س�زم�ن ن�س�ز

ــتی و ب�زرگــ�نی و فنــی، در  ــ�ل رفــ�هی و به�اش ــ�، ضــمن رع�یــت اص ــبکی نــ� و زیب ــ�زه بــ� س مغ

 ____________________  

 .۶۴٣_ ۶۴٢، ص٢، جت�ریخ آست�ن ق�س رض�یعط�ردی، ع�ی�ا�،  .١

 .۶۴۴_ ۶۴٠، ص٢، جهم�ن .٢

 ١۵۴ص.، آست�ن ق�س رض�یـ  دی�وز و ام�وز .3
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کـه م�یـل ب�دنـ� در ازای تخ�یـب و مجم�عه ب�زار رضـ� و سـ�اه�ی اطـ�اف سـ�خته شـ�  کسـ�نی 

ــ�زه ــین، مغ ــب پیش کس ــل  ــ� داشــت مح ــ�زار رض ــای در ب ــن� ب ــل آم�نــ�ه ب�ش ــ�د ن�ئ ــت خ  .ه خ�اس

که خ�است�ر وص�ل حق�ق خ�د ب�دن�، مط�لب�ت خ�د را نق�ًا دری�فت   ١ک�دن�.همچنین آن�ن 

 انق�ب اس�می و فلکه حض�ت
ی انقـ�ب اسـ�می دو طـ�ح  ی حـ�م مطهـ� و ب�فـت بـ�رگ پس از پیـ�وز در خصـ�ص ب�زسـ�ز

که عب�رت گ�اشته ش�   ن� از:ا پی�ام�ن آن به اج�ا 

ــ�طـ�ح _  ــ�م امـ�م رض ــت پی�امـ�ن ح ی ب�ف ی و ن�سـ�ز ــ�ز ــث  :7بهس ــله ایـن بح کـه از ح�ص

  .خ�رج است

ه�ی زیـ�دی اسـت  : این ط�ح دارای پ�وژه7ط�ح ت�سعه ح�یم ح�م مطه� حض�ت رض�_ 

کـه احـ�اث  7که یکی از آنهـ� پـ�وژه طـ�ح ت�افیکـی اطـ�اف حـ�م مطهـ� حضـ�ت رضـ� اسـت 

 ش�د. زی�گ�ر ح�م مطه� را ش�مل می

 ح�م مطه� زی� گ�ر
کـ�ر  7در مشه�، زی�گ�ر حـ�م مطهـ� امـ�م رضـ�ب�رگ  ییکی از زی�گ�ره� اسـت. عظمـت 

ک�دنـ� و یکـی  به ان�ازه کش�ر آن را به عن�ان یک ط�ح ملـی اعـ�م  که مق�م�ت رسمی  ای است 

ک�رهــ�ی  ـــ�ب  �ب�جســتاز  ـــت�ن قــ�س رضــ�ی در تــ�ریخ مع�صــ� محس خــ�م�تی و عم�انــی آس

که در ت�سعه شه� مش می  ٢است.بسی�ر م�ث�  7ه� و رف�ه و آس�یش زائ�ان حض�ت رض�ش�د 

مسـ�حت آن  ،زی�گ�ر ح�م ب�ای س�م�ن�هی به ت�افیک اط�اف فلکه حض�ت سـ�خته شـ�ه

ـــه� (خی�ب�ن ٣١٣٠۴حــ�ود  ـــت ش ـــ�ر جه ـــ�طی چه ـــت و راه ارتب ـــع اس ـــ� م�ب ـــی،  مت ـــ�ی طب�س ه

ــ�یج  ــت. ایـن طـ�ح از اولـین نت ــ�) در محـ�وده حـ�م مطهـ� اس ی، نـ�اب صـف�ی، امـ�م رض شـی�از

 یهـ� بـ�د و در نتیجـه آل�دگی زیـ� میط�ح ج�مع ت�سعه ح�یم ح�م بـ�د و ت�افیـک را از سـطح بـه 

 ____________________  

 .١۵۵، صهم�ن .١

 .٢٣٠، ١۴٩، ص١، جف�هنگ خ�اس�نعط�ردی، ع�ی� ا�،  .٢
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کم می ی اط�اف ح�م را  ی و شنی�ار  ١ن�.ک دی�ار

ـــ�ده ـــ�م بتنـــی ب ـــ�ر ســـ�اره ح ـــ�زه مجم�عـــه زی�گ ی مجم�عـــه ت�ســـط  ،س ـــ�ز سیســـتم ه�اس

ــ�رت می دسـتگ�ه ــت فـن) ص ــه دود و آل�دگی ه�ی دمنـ�ه (ج ــ�ر  گیـ�د و ب�عـث تخلی هـ� از زی�گ

کـف مسـی� یو ف�قـ� ه�گ�نـه ت�ش�د. نم�ی داخلی ب�نـه رینـگ زی�گـ�ر از بـتن  می ینـ�ت اسـت. 

و بـ� روکـش آسـف�لت رزه�ی انقط�ع و انبسـ�ط) د(زه�ی ژوئن زی�گ�ر از بتن مسلح ب� رع�یت در

گ�دی�ه است.  ٢اج�ا 

 ٣مشخص�ت زی� گ�ر ح�م

 ظ�فیت

 تع�اد رامپ

 دورب�گ�دان رامپ

 شیب رامپ

 ط�ل رامپ

 ع�ض رامپ

 شع�ع داخلی رینگ

 شع�ع خ�رجی رینگ

کف ت� سقف  ارتف�ع 

 ع�ض مسی� س�اره

 مس�حت مسی� س�اره

 زم�ن ش�وع عملی�ت اج�ایی

 م�ن خ�تمه عملی�ت اج�اییز

 ات�مبیل ٣٠٠٠

 ع�د ۴

 ع�د ٢

 درص� ٣/  ٨

 مت� ١٨٨/  ۶

 مت� ١۵/  ۵

 مت� ٢١١

 مت� ٢٣۴

 مت� ٧/  ٢٠

 مت� ٢٣

 مت� م�بع ٣١٣٠۴

 ش١٣۶۶

 ش١٣٧١
 

 ____________________  

 .١۴٢، صحق�یق شی�ین، آست�ن ق�س رض�ی .١

ک�مل از ابنی� ح�م و محیط اط�اف .٢  .١۶٠، صگ�ارش 

 .١۶٢، صهم�ن .٣
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گسـت�ده بـ�دن زی�گـ�ربـه دلیـل مسـّق  ــ�یض و  ــ�کت  ،ف بـ�دن و نیـ� ع روشـن�یی آن ت�سـط ش

ی ب�ق مشه� و بـ� صـ�ف یـک میلیـ�رد و  ش ١٣٧۵میلیـ�ن ریـ�ل اعتبـ�ر در سـ�ل  ٢٠٠ت�زیع نی�و

ی رسی�.  ١به به�ه ب�دار

 ه� پ�رکینگ

 
 ه�ی ح�م مطه� گپ�رکینپ�ن زی�گ�ر و 

 

پـ�رک بـ�ای هـ�یی  منظ�ر تـ�مین مک�ن ه� به بع� از اتم�م پ�وژه زی�گ�ر، ل�وم س�خت پ�رکینگ

ــ�ده و بــ�ون  ــ� آس ــ� زائ ــ�ح شــ� ت ــ�ر مط ــ�رجی زی�گ ــ�م و در رینــگ خ ــ�ین ح ــ� زی ــ�درو در طبق خ

دغ�غه ف�صت زی�رت داشته ب�ش�. درح�ل ح�ضـ� زی�گـ�ر حـ�م مطهـ� دارای چهـ�ر پ�رکینـگ 

که عب�رت  ن� از:ا است 

پ�رکینگ شم�ره یک) در بخش زی�ین صحن غ�ی� و قسمت غ�بـی صـحن جـ�مع رضـ�ی 

ی رسـی�. ایـن پ�رکینـگ از  ١٣٠۴ش بـ� ظ�فیـت ١٣٨١ ق�ار دارد و در س�ل ات�مبیـل بـه بهـ�ه بـ�دار

 ____________________  

�مین « .١ کــل رواـبط عمـ�می آســت�ن قـ�س، »7مطهــ� حضـ�ت رضـ�روشـن�یی ک�مــل حـ�م ـت ســ�ل  حــ�م (نشـ�یه) اداره 

 ش.١٣٧۵، به�ر ٣۵، ش ۶
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ی آغ�ز  بع� از  ١ی�ب�. ادامه می 7و ت� خ�وجی خی�ب�ن ام�م رض�ش� د  میورودی خی�ب�ن شی�از

ه�ی  ه�ی دائمی آست�ن ق�س، امک�ن ورود به نم�یشگ�ه ع�وه ب� ورودی افتت�ح م�ک� نم�یشگ�ه

 � ش�ه است.پ�رکینگ هم میّس ب�ب الج�اد از ط�یق این 

کـ�ث� و بخـش شـ�قی صـحن جـ�مع رضـ�ی قـ�ار ٢پ�رکینگ شـم�ره  ) در قسـمت زیـ� صـحن 

ی رسـی�ه اسـت.  ۴۵٢ش بـ� ظ�فیـت ١٣٨١دارد. این پ�رکینگ در سـ�ل  ات�مبیـل بـه بهـ�ه بـ�دار

در  ٢تـ� خ�وجـی خی�بـ�ن نـ�اب صـف�ی امتـ�اد دارد. 7پ�رکینگ از ورودی خی�ب�ن امـ�م رضـ�

ک�رکن�ن ح�م مطه� می گ� این پ�رکینح�ل ح�ض  ب�ش�. ب�ای خ�ام و 

که به پ�رکینـگ هـ�ایت نیـ� مشـه�ر اسـت در زیـ� صـحن ٣پ�رکینگ شم�ره  ) این پ�رکینگ 

ی رسـی�ه اسـته ات�مبیـل بـه بهـ� ۴٩٨ظ�فیـت  ب�ش. ١٣٨١ه�ایت ق�ار دارد و در س�ل   .بـ�دار

 ٣ی امت�اد دارد.این پ�رکینگ از ورودی ن�اب صف�ی ت� خ�وجی خی�ب�ن طب�س

ـــیه ۴پ�رکینــگ شــم�ره  ی واقــع شــ�ه اســت [ح�ش ) در ضــلع شــم�ل غ�بــی ســ�در شــی�از

ی] و به ط�ر م�قت به عنـ�ان پ�رکینـگ اسـتف�ده می محـل  ۵٠٠شـ�د و بـیش از  دورب�گ�دان شی�از

ی  ،به عب�رت دیگ� ٤پ�رک دارد. این پ�رکینگ در ح� ف�صـل خی�بـ�ن طب�سـی و خی�بـ�ن شـی�از

گ�فته اس  ت. ق�ار 

گـ�ر مـی شـ�ی�ن ذکـ� اسـت دست�سـی بـه پ�رکینـگ ــ� و ورودی و ب� هـ� از ط�یـق رینـگ زیـ�  ش

گ�ر م�تبط است.ه�ی آن خ�وجی  ه� ب� مسی� س�اره زی� 

 ____________________  

 .١۴۵ص ،حق�یق شی�ین، آست�ن ق�س رض�ی .١

گ�ر ح�متقی پ�ر، ف�طمه،  .٢  .٨۶_ ٨۵، صزی� 

 .٩٠_ ٨٩هم�ن، ص .٣

 .١٠٠هم�ن، ص.  ٤
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ب�گ�دان  ه� دور

ب�گ�دان ح�ود س�ل  ر  ش١٣٧٧م�احل پ�ی�نی س�خت دو
 

ــ�ای  ــ�وژه زی�گــ�ر، ب ــه پ ــ�ر در ادام ــ�ر را ن�ارنــ� و از  ات�مبیلعب ــ� ورود بــه زی�گ ــه قص ک هــ�یی 

که آم�ه ان� قص� ب�گشت دارن� پ�وژه اح�اث سه دورب�گ�دان در اط�اف ح�م و  هم�ن خی�ب�نی 

ی، طب�سی و ن�اب صف�ی اج�ا ش�.   به عب�رت دیگ� در ابت�ای سه خی�ب�ن شی�از

ــن دورب�گ�دان ــ�  ای هــ�  جلــ� هــ� یــک از خی�ب�نمتــ� از  پنجــ�ههــ� بــه صــ�رت دایــ�ه و بــه قط

که ات�مبیل پیش ن خـ�د را پیـ�ده و از نصـف دیگـ� اه� بت�انن� در نصف دای�ه، مسـ�ف� بینی ش�ه 

کنن�.  ١س�ار نم�ین� و در حقیقت به ص�رت یک ت�مین�ل عمل 

 

 ____________________  

 .١۵٠_ ١۴٩، ص١ج، ف�هنگ خ�اس�نعط�ردی، ع�ی� ا�،  .١
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 ١ه�ی ح�م مطه� مشخص�ت دور ب�گ�دان

 دورب�گ�دان ن�اب دورب�گ�دان شیخ ط�سی دورب�گ�دان طب�سی مشخص�ت

 مت� ٣۶٠ مت� ۴٣۴ مت� ٣٢۵ ط�ل مسی� س�اره

 مت� ٣/  ۵ مت� ٣/  ۵ مت� ٣/  ۵ ع�ض مسی� س�اره

 مت� ٧٩/  ۵ مت� ٧٩/  ۵ مت� ٩٩/  ۵ شع�ع مسی� س�اره

 مت� ۶٣٣۶ مت� ٧٩٢١ مت� ۶١٩٨ مس�حت مسی� س�اره
 

ــه  ک ــ�افی  ــی اه ــ�ن در ب�خ ــ�ص مج�ی ــ�ل خص ــ�ح دنب ــ�طی ط ــ�ی�ن ارتب ــبکه و ش ــ�  ک�ده ش ان

 :از ن�ا عب�رت

 از وس�ئل نقلیه. ت�یشب ،ن پی�دهاسه�لت دست�سی و ت�دد ع�ب�به ت�جه  .١

ــع آل�دگیر .٢ ــ� ف ــل یه ی ح�ص ــنی�ار ی و ش ــ�ار ــه  دی ــ�ئل نقلی ــ�دی وس ــ�اد زی ــت تع از ح�ک

ی در مح�طه فلکه به منظ�ر ایجـ�د محیطـی آرام و من�سـب بـ�ای انجـ�م فـ�ائض مـ�هبی  ،م�ت�ر

 زوار.

یک�هش حجم و ت�اک .۳ ک�هش ت�اخل ح�ک�ت ت�افیک م�ت�ر    .م ت�افیک و نی� 

ک�هش احتم�ل رویتنظیم و تفکیک ح�کت ان�اع ت�افیک  .۴  ٢�اد تص�دف.به منظ�ر 

 گی�ی نتیجه

کش�ر از ابت�ای ق�ن ح�ض� و به خص�صدیگ� شه� مشه� م�نن�   طی نیم قـ�ن اخیـ�، نق�ط 

ی تحـ��ت ــه� اقتصـ�د. اسـت کـ�ده تج�بـه خـ�د اقتصـ�دی_  جمعیتـی سـ�خت�ر در را بسـی�ر  ش

ن شـه� شـ�غ� کـل از ش١٣۵۵ سـ�ل در. اسـت شـ�ه بنـ� خـ�م�ت پ�یـه بـ� عمـ�ه ط�ر به مشه�

ــــ�م�ت و  ۴/۵۵مشـــه�  ــــش خ ــــ� در بخ ــــتغ�ل  ٢/٣٨درص ــــنعت اش ــــش ص ــــ� در بخ درص

درصـ� در ٣۵درصـ� در بخـش خـ�م�ت و  ۵٨ش بـه ١٣٩٠ه� در سـ�ل این نسـبت 3ان�. داشته

 ____________________  

ک�مل از ابنی� ح�م و محیط اط�اف .١  .١۶٨ و١۶۶، ١۶۴، صگ�ارش 
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 .١٩٢_ ١٩١ص، مشه� در جستج�ی ه�یت شه�یرض�انی، علی�ض�،  .٣



 

 ۱۳۹۴به�ر   ۱۲۶شم�رۀ  124

ــت. ــ�ه اس ــ�یل ش ــنعت تب ــ� و  1بخـش ص ــ�ان زائ ــ�ایش می ــی اف ــیش بین ــه پ ــ� ت�جـه ب ــین ب همچن

ــه� ب ــ�هبی در شـه� مش گ�دشـگ�ی م ــ�زه  ــق اقتصـ�دی ح ــهم  یدر دو دهـه آینـ�ه و رون ت�دیـ� س

کـل اشـتغ�ل شـه� افـ�ایش خ�اهـ� ی�فـت. در شه�سـت�ن مشـه� میـ�ان ارزش  بخش خ�م�ت از 

ی  کش�ورز میلیـ�رد ریـ�ل  ١۴٩ش صـنعت میلی�رد ری�ل، در بخـ ۴٩اف�وده ایج�د ش�ه در بخش 

کـه  ایـن آمـ�ر و ارقـ�م روشـن مـی ٢میلیـ�رد ریـ�ل بـ�ده اسـت. ٢/٢٨٢و در بخش خ�م�ت  سـ�زد 

بخش خ�م�ت بیشت�ین سطح اشتغ�ل زایی را در مشه� به خـ�د اختصـ�ص داده و در آینـ�ه 

 بیشت� هم خ�اه� ش�.

ــ ــته ئ�بنـ�ب�این مس گ�ش ــ� بـیش از  ــه� ب�ی ــه� مش ــه خصـ�ص ش ی و ب ــ�ر کش ــ�مین �ن  ــ�ای ت ب

گ�م ب�دارن�  که امک�نـ�ت زی�بنـ�یی شـه�  و این زم�نی محقق میآس�یش شه�ون�ان و زائ�ان  ش�د 

ــ�ن ــت  م�ننـ� خی�ب ــ�ی و ب�ف ــته م�ک ــ�ص در هس ــه خص ــگ ب ــ� پ�رکین ــ�اه ب ــه�ی هم ــ�ب� ش ــ� و مع ه

پی�ام�نی ح�م مطه�، ب�ای ت�دد و عب�ر و م�ور ع�ب�ان پیـ�ده و حمـل و نقـل شـه�ی در حـ� ق�بـل 

ــع یقبـ ــ� در شـه� داف ــ� شـه�ون� و زائ ــ�ی شـ�د ت ــت�ن�ارده� ب�ن�مـه ری ــی ف�اتـ� از اس ــ�لی و حت �یگ� ک

ــ�ب  ،نب�شـن� ــن� و یکـ�یگ� را ج ــ�بی داشـته ب�ش ــ�ر هـم زنـ�گی مطل کن ــ� دو بت�اننـ� در  بلکـه ه

گ�نه ،نم�ین� که شه�ون� ب�ای ارائه خ�م�ت مطل�ب به  � ئـ� و مس�ف� تـ�ش نم�یـ� و زائت� به زا ای 

ــ�ای  ــ�ی ب ــه ری ــه� ب�ن�م ــن ش ــه ای ــ�د ب ــف�ی مج ــ�کس ــ� همچ ،ن ــ�م�ت ت ــ� خ ــه� بت�ان ــن ش ــ�ن ای ن

همچنین بخـش عمـ�ه خـ�م�ت در  .ارائه نم�ی� 7ای را به مس�ف�ان و زائ�ان ام�م رض�  ارزن�ه

ــ�ط بـ� زوار اسـت ــ�زه امک�نـ�ت سـک�نتی و رفـ�هی در ارتب ــ� �بنـ�ب�این ت .مشـه� بـه ویـ�ه در ح کی

ــ�ب بیشـت�ی بـ� لـ�وم فـ�اهم نمـ کـه ج ــی زوار بـه حـ�م مطهـ� و بـ�زخ�رد آن  �دن سـه�لت دست�س

ی ط��نی  ت� آنه�ست، ب� ه�ف رونق بیشت� بخش خ�م�ت، �زم است. بیشت� زوار و م�ن�گ�ر
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