 10ﺟﺎی دﯾﺪﻧ اردﺑﯿﻞ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
اﺳﺘﺎن اردﺑﯿﻞ از ﻧﻈﺮ ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨ و ﮔﺮدﺷﺮی ﺑ ﻣﺜﺎل اﺳﺖ ﻃﺒﯿﻌﺖ زﯾﺒﺎ و ﻣﺮدم ﺧﻮﻧﺮم و ﻣﻬﻤﺎن ﻧﻮازوآب و ﻫﻮای
ﺧﻨ ﺑﺨﺼﻮص در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﺴﺎﻓﺮان ﺑﺴﯿﺎری را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﻮد ﺟﺬب ﻣ ﮐﻨﺪ .ﺷﻬﺮی ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ دﻣﺎﯾﺶ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ ۱۹
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘ ﮔﺮاد ﻣرﺳﺪ و اﯾﻦ ﯾﻌﻨ ﺑﺮای ﻓﺮار از ﮔﺮﻣﺎ ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ آن ﭘﻨﺎه ﺑﺮد .اردﺑﯿﻞ ،ﺟﺪا از ﻫﻮای ﺧﻨ و ﺑﻬﺎریاش در دل
روزﻫﺎی ﮔﺮم ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ،ﺳﺮزﻣﯿﻦ دﺷﺖﻫﺎی ﺳﺮﺳﺒﺰ ،درﯾﺎﭼﻪ ﻫﺎ و آﺑﻬﺎی ﮔﺮم و ﮔﺮدﻧﻪ ﺣﯿﺮان ﻫﻢ ﻫﺴﺖ و ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻋﺴﻞ و آش
دوﻏﺶ ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺒﻮب اﺳﺖ .اﻣﺎ در ﺳﻔﺮ ﺑﻪ اردﺑﯿﻞ ،ﺷﻬﺮی ﺑﺎ ﻗﺪﻣﺘ ۴۰ ﻫﺰار ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺠﺎﻫﺎ را دﯾﺪ و ﺟﺎﻫﺎی دﯾﺪﻧ اردﺑﯿﻞ
ﮐﺠﺎﺳﺖ؟در اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌ و ﺗﺎرﯾﺨ اﺳﺘﺎن اردﺑﯿﻞ ﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ.
-1رودﺧﺎﻧﻪ ﻗﺰل اوزن ﺧﻠﺨﺎل
ﻣﻌﺮوﻓﺘﺮﯾﻦ و ﭘﺮ آب ﺗﺮﯾﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺧﻠﺨﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﻏﺮﺑ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺧﻠﺨﺎل و در ﺑﺨﺶ ﺧﻮرش رﺳﺘﻢ از
ﺷﻤﺎل ﺑﻪ ﺟﻨﻮب در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻮده و ﺑﻌﻠﺖ ارﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺘﺎ زﯾﺎد روﺳﺘﺎﻫﺎی اﻃﺮاف آن  ،اﺳﺘﻔﺎده از آب آن ﺑﺮای اﻏﻠﺐ روﺳﺘﺎﻫﺎ ﻣﯿﺴﺮ
ﻧﯿﺴﺖ  .اﯾﻦ رودﺧﺎﻧﻪ از ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﭘﺲ از ﮔﺬر از ﻣﺴﯿﺮ ﻫﺎی ﭘﺮ ﭘﯿﭻ و ﺧﻢ ﮐﺮدﺳﺘﺎن و آذرﺑﺎﯾﺠﺎن
ﺷﺮﻗ ﺑﻪ ﺣﻮزه ﺧﻠﺨﺎل وارد ﺷﺪه و ﭘﺲ از ﮔﺬر از آن ﺑﻪ ﺳﺪ ﻣﻨﺠﯿﻞ ﻣﯿﺮﯾﺰد ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم ﺳﻔﯿﺪ رود ﺑﻪ درﯾﺎی ﺧﺰر ﻣ رﯾﺰد
.اﺧﯿﺮا ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺣﻘﺎﺑﻪ اﺳﺘﺎن اردﺑﯿﻞ از ﻗﺰل اوزن در اﺳﺘﺎن اردﺑﯿﻞ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﮐﻪ اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﻣﺮدم ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻠﺨﺎل ﺑﻪ ﺣﻖ واﻗﻌ
ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺮﺳﻨﺪ.

-2درﯾﺎﭼﻪ ﺷﻮراﺑﻴﻞ

ﯾ از ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎی ﮔﺮدﺷﺮی اﻃﺮاف اردﺑﯿﻞ درﯾﺎﭼﻪ ﺷﻮراﺑﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﺴﻴﺎر ﺷﻮر ﺑﻮده اﺳﺖ وﻟ اﻣﺮوزه ﺑﺎ
اﻓﺰوده ﺷﺪن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ از ﺷﻮري آن ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه  ،ﺑﻄﻮرﻳﻪ ﻧﻮﻋ ﻣﺎﻫ در آن ﭘﺮورش داده ﻣ ﺷﻮد  .اﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ داراي
اﻣﺎﻧﺎت ﺗﻔﺮﻳﺤ ، ورزﺷ و ﻓﺮﻫﻨ ﺑﺴﻴﺎري از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺎﻳﻖ راﻧ ، ﭘﻴﺴﺖ دو و ﻣﻴﺪاﻧ ، دوﭼﺮﺧﻪ ﺳﻮاري  ،ﺑﺎغ وﺣﺶ  ،ﻫﺘﻠﻬﺎي
ﻣﺠﻬﺰ و زﻳﺒﺎ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﺎزي ﺑﺮاي ﺑﭽﻪ ﻫﺎ  ،رﺳﺘﻮران در وﺳﻂ درﻳﺎﭼﻪ و … اﺳﺖ  .اﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ در  48ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺟﻨﻮب
ﺷﺮﻗ اردﺑﻴﻞ ﺑﻄﺮف ﺧﻠﺨﺎل ﻣ ﺑﺎﺷﺪ…

-3ﭘﻞ ﻣﻌﻠﻖ ﻣﺸﯿﻦ ﺷﻬﺮ
ﭘﻞ ﻣﻌﻠﻖ ﻣﺸﯿﻦﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﭘﻞ ﻣﻌﻠﻖ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ در ارﺗﻔﺎع  ۸۰ﻣﺘﺮی رودﺧﺎﻧﻪ ﺧﯿﺎوﭼﺎﯾ و ﺑﺮ روی ﭘﺎرک ﺟﻨﻠ
ﻣﺸﯿﻦﺷﻬﺮ اﺣﺪاث ﺷﺪه ۲ ،ﻣﺘﺮ ﻋﺮض و  ۳۶۵ﻣﺘﺮ ﻃﻮل دارد .ﺳﺎزه اﯾﻦ ﭘﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن داﺧﻠ و ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺟﺮا
ﺷﺪه و داﻧﺶ ﺳﺎﺧﺖ آن ﺑﻮﻣ اﺳﺖ.

-4ﻗﻠﻌﻪ ﻗﻬﻘﻬﻪ
ﻗﻠﻌﻪ ﻗﻬﻘﻬﻪ در ﺑﺨﺶ ارﺷﻖ ،ﻣﺎ ﺑﯿﻦ روﺳﺘﺎی ﮔﻨﭽﻮﯾﻪ و ﻗﺮه آﻏﺎج ﮐﻼن از ﺗﻮاﺑﻪ ﻣﺸﯿﻦﺷﻬﺮ در اﺳﺘﺎن اردﺑﯿﻞ ﻗﺮار دارد و از آﺛﺎر
دوره ﺻﻔﻮﯾﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣآﯾﺪ.اﯾﻦ دژ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﻪ ﻣﺤﻞ زﻧﺪاﻧ ﺷﺪن اﻓﺮاد ﺳﯿﺎﺳ ﻣﻬﻤ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺎﻫﺰادﮔﺎن ﺻﻔﻮی در زﻣﺎن
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮدهاﺳﺖ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﻬﺮت ﺑﺴﯿﺎری دارد.

-5ﻋﺠﯿﺐ ﺗﺮﯾﻦ ﮔﻮرﺳﺘﺎن ﺗﺎرﯾﺨ اردﺑﯿﻞ

ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﯾﺮی در ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑ روﺳﺘﺎی ﭘﯿﺮازﻣﯿﺎن در  ۳۱ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺷﺮق ﻣﺸﯿﻦ ﺷﻬﺮ ﻗﺮار دارد .ﺟﺎﯾ در
ﮐﻨﺎر رود ﻗﺮه ﺳﻮ ﮐﻪ وﺳﻌﺖ آن ﺑﻪ  ۴۰۰ﻫﺘﺎر ﻣ رﺳﺪ و از ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺖ دژ ﻧﻈﺎﻣ ،ﻣﻌﺒﺪ و ﻗﻮﺷﺎ ﺗﭙﻪ ﺗﺸﯿﻞ ﻣ ﺷﻮد .ﻗﺪﻣﺖ ﻗﻠﻌﻪ
و ﻣﻌﺒﺪ ﺑﻪ  ۱۴۵۰ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد و ﻗﻮﺷﺎ ﺗﭙﻪ ﺑﻪ  ۷ﻫﺰاره ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد ﻣ رﺳﺪ.

-6درﻳﺎﭼﻪ ﻧﺌﻮر
اﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ در ﻓﺎﺻﻠﻪ  42ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗ اردﺑﻴﻞ در ارﺗﻔﺎع  2480ﻣﺘﺮي از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ ﻗﺮار دارد .راه اﺻﻠ دﺳﺘﺮﺳ
درﻳﺎﭼﻪ ﺟﺎده روﺳﺘﺎﺋ آﺳﻔﺎﻟﺘﻪ ﺑﻪ ﻃﻮل  13ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  29ﺟﺎده ﺑﻴﻦ ﺷﻬﺮي اردﺑﻴﻞ – ﺧﻠﺨﺎل در ﻣﺤﻞ ﻗﺮﻳﻪ
ﺑﻮداﻻﻟﻮ ﺑﻄﺮف ﺷﺮق ﻣﻨﺸﻌﺐ ﻣ ﺷﻮد .

-7ﺟﻨﻞ ﻓﻨﺪﻗﻠﻮ ﻣﺸﺮف ﺑﻪ ﮔﺮدﻧﻪ ﺣﻴﺮان
ﺟﻨﻞ ﻓﻨﺪﻗﻠﻮ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ آن در ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑ ﮐﺸﻮر ﯾ از ﺟﻨﻞ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﮔﺬران ﺗﻌﻄﯿﻼت ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺟﻨﻞ در  30ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺷﻬﺮ اردﺑﯿﻞ و در  10ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺟﻨﻮب ﺷﻬﺮ ﻧﻤﯿﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻦ ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎی
ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺟﻨﻠ و ﻧﺰدﯾ آن ﺑﻪ ﮔﺮدﻧﻪ ﺣﯿﺮان ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﻨﺎﺳﺒ ﺑﺮای ﻃﺒﯿﻌﺖ دوﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣ رود.

-8ﻏﺎر ﯾﺨﺎن
ﻏﺎر ﻳﺨﺎن در  77ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺷﻬﺮ ﺧﻠﺨﺎل در ﺿﻠﻊ ﻏﺮﺑ رﺷﺘﻪ ﮐﻮه ﻣﺎﺳﻮﻟﻪ داغ )ﺗﺎﻟﺶ( و در ارﺗﻔﺎع ﺣﺪود  2400ﻣﺘﺮی از ﺳﻄﺢ
درﻳﺎ در داﻣﻨﻪ ﻏﺮﺑ ﻛﻮﻫ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻳﺨﺎن داﻏ) ﺑﻮزﺧﺎﻧﻪ داﻏ (واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺴﺎﺣﺖ اﯾﻦ ﻏﺎر  1100ﻫﺘﺎر ﻣﺑﺎﺷﺪ و دارای
دو دﻫﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺧﺘﻼف ارﺗﻔﺎع ﺣﺪود  25ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ از ﯾﺪﯾﺮ ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﻗﻄﺮ دﻫﺎﻧﻪ ورودی اﺻﻠ اﯾﻦ ﻏﺎر در ﺣﺪود ﻧﯿﻢ ﻣﺘﺮ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ راﻫﺮوﯾ ﺗﻨ و ﺑﺎرﯾ ﺑﻪ ﻃﻮل  10ﻣﺘﺮ ،ﺑﻪ ﺗﺎﻻر وﺳﯿﻌ ﻣﻨﺘﻬ ﻣﺷﻮد .ﺣﻮﺿﭽﻪ آﺑ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ  20ﺳﺎﻧﺘﻣﺘﺮ و
در ارﺗﻔﺎع  1/5ﻣﺘﺮی در ﻛﻒ ﻏﺎر ﺗﺸﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.

-9دﺷﺖ ﻣﻐﺎن
دﺷﺖ ﻣﻐﺎن ﻧﺎم ﺟﻠﻪای اﺳﺖ در ﺷﻤﺎﻟﺗﺮﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ اﺳﺘﺎن اردﺑﯿﻞ در ﺷﻤﺎل ﺑﺎﺧﺘﺮی اﯾﺮان .ﻣﻐﺎن ﺟﻠﻪای اﺳﺖ در ﺳﺎﺣﻞ
ﺟﻨﻮﺑ رود ارس و ﻏﺮب درﯾﺎی ﺧﺰر ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪه آن در ﺟﻤﻬﻮری آدرﺑﺎﯾﺠﺎن و ﺑﺨﺸ ﻧﯿﺰ ﺷﻤﺎﻟﺗﺮﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ اﺳﺘﺎن اردﺑﯿﻞ
در ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑ اﯾﺮان را ﺗﺸﯿﻞ دادهاﺳﺖ.

-10ﭘﻞ ﻣﻌﻠﻖ ﭘﯿﺮ ﺗﻘ
ﭘﻞ ﻣﻌﻠﻖ ﭘﯿﺮﺗﻘ در دره ﻫﺎی ﻋﻤﯿﻖ و زﯾﺒﺎی ﺷﻬﺮ ﻫﺸﺘﺠﯿﻦ از ﺗﻮاﺑﻊ ﺧﻠﺨﺎل ﺷﺎﯾﺪ ﯾ از ﺑﻠﻨﺪ ﺗﺮﯾﻦ ﭘﻞ ﻫﺎی ﻣﻌﻠﻖ اﯾﺮان ﺑﺎﺷﺪ .ﻋﺒﻮر
از اﯾﻦ ﭘﻞ ﮐﻪ از روی دره ﻫﺎی ﻋﻤﯿﻖ ﻣ ﮔﺬرد ﺑﺎ ﺗﺎن ﻫﺎﯾﺶ ﻗﻄﻌﺎ ﯾ از ﻫﯿﺠﺎن اﻧﯿﺰ ﺗﺮﯾﻦ ﻟﺤﻈﺎت را ﺑﺮای ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎ ﺑﻪ
ارﻣﻐﺎن ﺧﻮاﻫﺪ آورد .ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻋﺪه زﯾﺎدی ﺑﺮای ﺑﺎزدﯾﺪ از اﯾﻦ ﭘﻞ راﻫ اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣ ﺷﻮﻧﺪ.

