ﭘﻞ ورﺳ و ﺳﻪ ﺧﻂ ﻃﻼ
ﭘﻞ ورﺳ و ﺳﻪ ﺧﻂ ﻃﻼ در دره ورﺳ در روﺳﺘﺎی ورﺳ ،واﻗﻊ در  ۴۵ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺟﻨﻮب ﺷﻬﺮ زﯾﺮآب و  ۸۵ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺷﻬﺮ
ﻗﺎﺋﻤﺸﻬﺮ در ﻣﺤﻮر ﻓﯿﺮوزﮐﻮه و در ﻣﺴﯿﺮ راه آﻫﻦ ﺷﻤﺎل ﻗﺮار دارد .ﭘﻞ ورﺳ از ﺷﺎﻫﺎرﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳ زﻣﺎن ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣ
آﻣﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭘﻞ در زﻣﺎن ﺣﻮﻣﺖ رﺿﺎﺷﺎه در اﯾﺮان ﺗﻮﺳﻂ آﻟﻤﺎﻧﻫﺎ ﺑﻪ رﻫﺒﺮی ﺳﺮﻣﻬﻨﺪس اﺗﺮﯾﺸ ﺧﻮد ﯾﻌﻨ واﻟﺘﺮ اﯾﻨﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﺷﺪ .ﺣﺠﻢ ﭘﻞ ورﺳ ﮐﻪ دارای  ۶۶ﻣﺘﺮ دﻫﺎﻧﻪ ﻗﻮﺳ اﺻﻠ و  ۱۱۰ﻣﺘﺮ ارﺗﻔﺎع از ﺗﻪ دره اﺳﺖ ،ﺟﻤﻌﺎً  ۴۵۰۰ﻣﺘﺮﻣﻌﺐ اﺳﺖ .ﻃﻮل
ﮐﻠ ﭘﻞ  ۸۶ﻣﺘﺮ اﺳﺖ .ﻋﻈﻤﺖ اﯾﻦ ﭘﻞ ﮐﻪ در واﻗﻊ دو ﮐﻮه ﻋﻈﯿﻢ و ﺳﺨﺖ را ﺑﻪ ﯾﺪﯾﺮ اﺗﺼﺎل ﻣ دﻫﺪ ﺳﺘﻮدﻧ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭘﻞ راه
ارﺗﺒﺎﻃ راه آﻫﻦ ﺳﺮاﺳﺮی ﺷﻤﺎل ﺟﻨﻮب ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻔﺘ ﺗﻤﺎم و ﺑﺎ اﺑﺰار آﻻت ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﻨﺎﻣﯿﺖ و درﯾﻞ دﺳﺘ ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﺷﺪه ﺑﻮد و در ﺳﺎﺧﺖ آن از ﻫﯿﭻ ﺳﺎزه ﻓﻠﺰی اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭘﻞ در دوران ﺟﻨ ﺟﻬﺎﻧ دوم ﭘﻞ ﭘﯿﺮوزی ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﺷﺪ.
اﻣﺮوزه ﭘﻞ ورﺳ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋه در ﺻﻨﻌﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ،از ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎی ﺳﯿﺎﺣﺘ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﺷﻮد .ﭘﻞ ورﺳ
در ﺷﻤﺎر ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ آﺛﺎر ﻓﻨ ﻣﻬﻨﺪﺳ راه آﻫﻦ ﺷﻤﺎل اﯾﺮان ﻣﺤﺴﻮب ﻣﺷﻮد و ﺑﺎ ﺷﻤﺎره  1543ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻣﻠ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﻗﻄﺎرﻫﺎی
ﻣﺴﺎﻓﺮی ﺗﻬﺮان ـ ﺳﺎری و ﺗﻬﺮان ـ ﮔﺮﮔﺎن ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﺑﯿﺶ از  ۷۰ﺳﺎل ﻫﺮ روز  ۴ﺑﺎر از روی آن ﻣﮔﺬرد .ﻗﻄﺎرﻫﺎی ﺑﺎری و
ﺳﻮﺧﺘ ﻧﯿﺰ از روی آن ﻣﮔﺬرﻧﺪ.
ﮔﻔﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد رﺿﺎﺷﺎه ﺷﺨﺼﺎ ﺑﺮای اﻓﺘﺘﺎح اﯾﻦ ﭘﻞ ﺑﻪ ﺳﻮادﮐﻮه ﻫﻤﺎن زادﮔﺎه ﺧﻮﯾﺶ آﻣﺪ و ﺑﻪ دﺳﺘﻮر او ﺳﺮﻣﻬﻨﺪس اﺗﺮﯾﺸ ﯾﻌﻨ
اﯾﻨﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﻮﻇﻒ ﺷﺪ ﺗﺎ در ﻫﻨﺎم ﻋﺒﻮر اوﻟﯿﻦ ﻗﻄﺎر از روی ﭘﻞ زﯾﺮ ﭘﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ در ﺻﻮرت ﺗﺨﺮﯾﺐ اﯾﻦ ﭘﻞ اوﻟﯿﻦ ﺷﺨﺺ
ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه از اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ﺧﻮد او ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ ﺑﻨﺎ از ﻣﻼت ﺳﯿﻤﺎن و ﺷﻦ ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪه و آﺟﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن آن از آرﻣﺎﺗﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﺮ اﯾﻦ
ﺑﻨﺎ از ﻣﻼت ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﺢ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﺎﺧﺖ آن در آن زﻣﺎن ،ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۲ﻣﯿﻠﯿﻮن و ۶۰۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺮای
ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﭘﻞ ﻋﻈﯿﻢ ﭼﻨﺪ ﻃﺮح ﻣﺒﺘﻨ ﺑﺮاﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻨﺎﯾ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺑﻮده ،ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪ .ﭘﻞ ورﺳ در
ﺷﻤﺎر ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ آﺛﺎر ﻓﻨ ﻣﻬﻨﺪﺳ راه آﻫﻦ ﺷﻤﺎل اﯾﺮان ﻣﺤﺴﻮب ﻣﺷﻮد و ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ ﺗﺎرﯾﺨ ﻣﻠ آن  ۱۵۳۴ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .ورﺳ از
ﺟﻤﻠﻪ ﭘﻞﻫﺎی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾ اﯾﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن آﻟﻤﺎﻧ و اﺗﺮﯾﺸ ﺑﺎ ﺗﻀﻤﯿﻦ  ۷۰ﺳﺎﻟﻪ اﺣﺪاث ﺷﺪ.
روﺳﺘﺎي ورﺳ در ﻣﺤﺪوده ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧ اﺳﺘﻘﺮار ﻳﺎﻓﺘﻪ و از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ  2140ﻣﺘﺮ ارﺗﻔﺎع دارد.
آب و ﻫﻮاي اﻳﻦ روﺳﺘﺎ ،ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻗﻠﻴﻢ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧ ،در زﻣﺴﺘﺎن ﻫﺎ ﺳﺮد و در ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﻌﺘﺪل و ﻣﻄﺒﻮع اﺳﺖ .دو رودﺧﺎﻧﻪ
ورﺳ و ﮔﺘﻮ در ﮐﻨﺎر آﺑﺎدي ﺟﺮﻳﺎن دارﻧﺪ.
ﭘﻞ ﺷﺎه ﻋﺒﺎﺳ از آﺛﺎر ﺗﺎرﻳﺨ روﺳﺘﺎي ورﺳ اﺳﺖ و ﻗﺪﻣﺖ آن ﺑﻪ ﻗﺮن دﻫﻢ ﻫـ  .ق ﻣ رﺳﺪ .اﺣﺪاث راه آﻫﻦ ﺷﻤﺎل ـ ﺗﻬﺮان در
ﺳﺎل  1314ﻫـ  .ش و ﺳﺎﺧﺖ ﭘﻞ ورﺳ ﻧﺎم روﺳﺘﺎ را ﻣﺸﻬﻮر و ﺑﻪ روﻧﻖ آن اﻓﺰود.
ﺳﻪ ﺧﻂ ﻃﻼ :
اﺻﻄﻼح ﺳﻪ ﺧﻂ ﻃﻼی راهآﻫﻦ ﺷﻤﺎل ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دره ای در ﺳﻪ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺑﻌﺪ از ﭘﻞ ورﺳ و ﺑﻌﺪ از روﺳﺘﺎی ورﺳ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ﮔﺪوک در ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺷﺮق ﺟﺎده ﺗﻬﺮان – ﺷﻤﺎل ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﺑﺎﺷﺪ .ﻃﺮاﺣ اﯾﻦ ﺧﻄﻮط ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﮐﻢ ﮐﺮدن ﺷﯿﺐ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺿﺮﯾﺐ
ﻗﺪرت ﻟﻮﮐﻮﻣﻮﺗﯿﻮﻫﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﺮاﻧﯿﺎن ارزﺷ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻃﻼ دارد .از اﯾﻦ رو ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻪ ﺣﻂ راه
آﻫﻦ ﮐﻪ ﺑﺎﻻی ﯾﺪﯾﺮ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﺳﻪ ﺧﻂ ﻃﻼ ﻣ ﮔﻮﯾﻨﺪ.
دﯾﺪن ﭘﻞ ورﺳ و ﺳﻪ ﺧﻂ ﻃﻼ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻧﺎه دﻗﯿﻖ ﺗﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺑﺮای دﯾﺪن دﻗﯿﻖ آن و ﻫﻢ ﻋﺲ ﮔﺮﻓﺘﻦ از آن ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ

در ﮐﻨﺎر ﺟﺎده ﭘﺎرک ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و از آﻧﺠﺎﯾ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ ﺗﺎ در ﮐﻨﺎر ﺟﺎده اﺻﻠ ﭘﺎرک ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﻟﻄﻔﺎ ﻣﺮاﻗﺐ ﭘﺎرک دﻗﯿﻖ ﺧﻮد و
ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﻮد ﺑﺎﺷﯿﺪ.
در زﯾﺮ اﯾﻦ ﭘﻞ رودﺧﺎﻧﻪ ای ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آﺑﺸﺎری ﻣ رﺳﺪ ﺷﻤﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎﯾﺖ اﻃﻼﻋﺎت دﻗﯿﻖ درﺑﺎره آﺑﺸﺎر
ورﺳ را ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
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