ﻋﻤﺎرت اﯾﻞ ﮔﻠ ﺗﺒﺮﯾﺰ
ﻋﻤﺎرت اﯾﻞ ﮔﻠ ﺗﺒﺮﯾﺰ )ﺷﺎه ﮔﻠ (از ﮔﺮدﺷﺎه ﻫﺎي زﻳﺒﺎي ﺗﺒﺮﻳﺰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗ ﺗﺒﺮﻳﺰ ﺑﺮ داﻣﻨﻪ ﺗﭙﻪ اي واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ
.در وﺳﻂ اﺳﺘﺨﺮ اﺋﻞ ﮔﻠ ﺑﻨﺎﯾ ﺑﻪ ﺷﻞ ﻫﺸﺖ ﺿﻠﻌ و دو ﻃﺒﻘﻪ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم ﮐﺎخ اﺋﻞ ﮔﻠ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﺷﻮد .اﯾﻦ ﺑﻨﺎ در
ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪﻋﻨﻮان رﺳﺘﻮران ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﮔﯿﺮد .اﻟﺒﺘﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﻌﻠ اﯾﻦ ﺑﻨﺎ ﻫﻤﺎن ﺳﺎﺧﺘﺎر اوﻟﯿﻪاش ﻧﯿﺴﺖ .ﮐﺎخ اﺋﻞ ﮔﻠ
در اﺑﺘﺪا ﺧﺸﺘ ﺑﻮد و ﺳﭙﺲ در ﺳﺎل  ۱۳۴۶ﺗﺨﺮﯾﺐ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺟﺪﯾﺪ ﺟﺎﯾﺰﯾﻦ آن ﺷﺪ .ﻫﺸﺘﻤﯿﻦ ﭘﺴﺮ ﻋﺒﺎس ﻣﯿﺮزا ،ﺑﺎ ﻧﺎم ﻗﻬﺮﻣﺎن
ﻣﯿﺮزا ،اﯾﻦ ﺑﻨﺎ را ﮔﺴﺘﺮش داد و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﮔﺮدﺷﺎه ﺳﻠﻄﻨﺘ ﺑﺮای درﺑﺎرﯾﺎن ﻗﺎﺟﺎر ﮐﺮد.
ﻣﺴﯿﺮی در وﺳﻂ اﺳﺘﺨﺮ اﺋﻞ ﮔﻠ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﻧﺘﻬﺎی آن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﻨﺎ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﺷﻮد و در واﻗﻊ اﻣﺎرت ﻣﺬﮐﻮر در وﺳﻂ اﺳﺘﺨﺮ و
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺣﺲ و ﺣﺎل ﺟﺎﻟﺐ آن ﻣاﻓﺰاﯾﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در اﯾﻦ اﺳﺘﺨﺮ ﻗﺎﯾﻘﺮاﻧ ﻫﻢ اﻧﺠﺎم
ﻣﺷﻮد و ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﻣﺗﻮاﻧﻨﺪ از آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.

در دوران اﻧﻘﻼب ﻣﺮدم اﯾﻦ ﻣﺎن را آﺗﺶ زدﻧﺪ ،ﺳﭙﺲ ﻧﺎﻣﺶ را ﺗﻐﯿﯿﺮ دادﻧﺪ و ﻣﺠﺪدا ﺑﺎزﺳﺎزی ﮐﺮدﻧﺪ.

اﻳﻞ ﮔﻠ اﺳﺘﺨﺮي ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﺷﻞ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  54ﻫﺰار و  675ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ اﺳﺖ و در ﺟﻨﻮب آن ﺗﭙﻪ اي وﺟﻮد دارد ﻛﻪ آﻧﺮا از
ﺑﺎﻻ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﻴﻦ ،ﻫﻤﺴﻄﺢ اﺳﺘﺨﺮ ،ﭘﻠﻪ ﺑﻨﺪي ﻛﺮده و ﻧﻬﺮ آﺑ از آن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ روان اﺳﺖ .در ﻣﺮﻛﺰ اﺳﺘﺨﺮ ،ﻋﻤﺎرﺗ ﺑﻪ ﺷﻴﻮه ﺳﻨﺘ
در دو ﻃﺒﻘﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و اﻃﺮاف اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺎرك ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺒﺎ و ﻓﺮح ﺑﺨﺸ درآﻣﺪه ﻛﻪ ﻳ از زﻳﺒﺎﺗﺮﻳﻦ ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎي
ﮔﺮدﺷﺮي آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣ رود.

از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻫﻢ ﮐﻨﻮن ﻫﺘﻞ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎﯾ ﻧﯿﺰ در ﻧﺰدﯾ آن ﺑﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﯾﻞ ﮔﻠ ﺑﺮای ﺟﺬب روز اﻓﺰون ﺟﻬﺎﻧﺮدان
ﺿﺮوری اﺳﺖ .ﺑﻨﺎي ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻋﻤﺎرت اﻳﻠﻠ) ﺷﺎه ﮔﻠ (را ﺑﻪ دوره آﻗﻘﻮﻳﻮﻧﻠﻮﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﻣ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﻳﺒﺎر در زﻣﺎن ﺻﻔﻮي و ﺑﺎر
دﻳﺮ در زﻣﺎن ﻗﺎﺟﺎر ،ﺗﻮﺳﻂ “ﻗﻬﺮﻣﺎن ﻣﻴﺮزا” ﭘﺴﺮ “ﻋﺒﺎس ﻣﻴﺮزا ﻧﺎﻳﺐ اﻟﺴﻠﻄﻨﻪ” در اﻳﺎم ﺣﻤﺮاﻧ ﺑﺮ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ،ﺑﺎزﺳﺎزي ﺷﺪه
اﺳﺖ.

اﮔﺮ ﺑﻪ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺳﻔﺮ ﮐﺮدﯾﺪ ﻏﺮوب اﯾﻞ ﮔﻠ را ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان از دﺳﺖ ﻧﺪﻫﯿﺪ .اﯾﻞ ﮔﻠ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾ ﺗﻔﺮﺟﺎه زﯾﺒﺎی ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧ ﻫﻤﻮاره
ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻔﺮ و ﮔﺮدش ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ.

