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روستاى اُشَتبينروستاى اُشَتبين
مكان:مكان:  صدكيلومترى شرق جلفا در بخش سيه رود

قدمت تاريخى:قدمت تاريخى:  روستاى اشتبين از مجموعه سه آبادى 
به نام هاى هراس، سياوشان و جعفرآباد تشكيل شده و 

داراى سابقه تاريخى پانصدساله است.
ويژگى هاى گردشگرى:ويژگى هاى گردشگرى:

ــتاى اشتبين داراى چشم اندازى زيبا  1- معمارى: روس
از نظر معمارى جزو روستاهاى كلى شكل است. بدين 
معنى كه در بيشتر موارد سقف ساختمان پايين، حياط 
ساختمان بااليى است. كوچه ها كم عرض و سنگ فرش 

هستند و بصورت مارپيچ دور خانه ها حلقه زده اند.
2- پيشينه تاريخى:  چندين كتيبه به خط ثلث مربوط 
به زمان شاه طهماسب صفوى، يك گورستان قديمى، 
ــاى نهم و دهم  ــاى مرمرين مربوط به قرن ه كتيبه ه
ــينه تاريخى گرانبهاى آن دارد.  هجرى حكايت از پيش
حكيم ابوالقاسم نباتى عارف و شاعر معروف آذربايجان 
در اشتبين به دنيا آمده و به وصيت خود در اين مكان 

به خاك سپرده شده است. 
3- محصوالت كشاورزى: توليد ابريشم در اين روستا 
ــم رونق دارد. ميوه هاى باغى و محصوالت جاليز  از قدي
اشتبين بسيار مرغوب است. انار، انجير، گردو، گالبى، 
آلبالو، زردآلو، انگور، سماق، زغال اخته، ازگيل، انگور و 

توت به فراوانى از باغ ها به دست مى آيد.

آبشار آسياب (آسياب خرابه)آبشار آسياب (آسياب خرابه)
مكان: مكان: 30 كيلومترى شرق جلفا

مشخصات فيزيكى: مشخصات فيزيكى: ارتفاع بيش از 10 متر و مساحت محوطه آن 200 مترمربع
ويژگى هاى زيست محيطى: ويژگى هاى زيست محيطى: آبشار آسياب در كنار خرابه هاى آسيابى آبى واقع شده كه سال ها پيش مورد استفاده مردم 
منطقه بوده  است. آبشار آسياب متشكل از آبشارهاى كوچك و بزرگ بسيارى است كه از باالى آسياب به سمت پايين 
سرازير مى شوند. آب اين آبشارها از چشمه هاى متعدد موجود در باالى آسياب كه از كوه كيامكى سرچشمه مى گيرند 
تأمين مى گردد. در مظهر چشمه اين آبشار، درختان انجير بسيارى روييده است و آب پس از آبشار زيبا كه شايد در ايران 
كم نظير باشد به صورت يك ر شته جويبار به هم پيوسته به سمت دّره جريان مى يابد و خنكاي دلنوازي را ايجاد مي كند . 
ــار با طاقديس ها و ناوديس هاى شگفت انگيزى مزين شده است. سنگ هاى  شرق آبشار  غار آهكى موجود در بدنه آبش

داراى بافت آهكى مى باشد كه از رسوب گذارى آن شكل گرفته و به نوعى تراورتن تبديل شده است .

بهارهزاروسيصدونودويك



پناهگاه حيات وحش كيامكىپناهگاه حيات وحش كيامكى
مكان: مكان: شرق اراضي منطقه آزاد ارس

محدوده جغرافيايى: محدوده جغرافيايى: از شمال به سواحل ارس، از جنوب به كوه هاى َكمكى و 
كامتال، از شرق به نوردوز و از غرب به طرف گئچي قاالسي منتهى مى شود.

تاريخ ثبت: تاريخ ثبت: سال1354
مساحت: مساحت: مساحت كل پناهگاه حيات وحش كيامكي 95061 هكتار است كه 
نزديك به هشتاد درصد آن يعني 74785 هكتار آن در شهرستان جلفا واقع 

شده و بقية آن درشهرستان ورزقان و مرند قرار گرفته است. 
ويژگى هاى زيست محيطى:ويژگى هاى زيست محيطى:

ــتن  ــگاه حيات وحش كيامكي به دليل داش 1-  گونه هـاى جانـورى: پناه
ــتم هاي بارور، زيستگاه مناسبى براى قوچ و ميش ارمني در فصل  اكوسيس
ــتان به شمار مى رود. همچنين طيف وسيعى از گونه هاى جانورى در  تابس
اين منطقه وجود دارد كه مهمترين آن ها عبارتند از: كل و بز، پلنگ، سياه 
گوش، خرس، گراز، گرگ، روباه، آهو، مارال، گوزن، گربه جنگلى، گراز، سياه 
خروس، كبك، عقاب طاليى، اردك، حواصيل، اگرت، بوتيمار، قرقاول، طرالن، 

باالبان، شغال، انواع پرندگان، جوندگان، خزندگان و دوزيستان.
2- مشـخصات توپوگرافيك:  اين پناهگاه از نظر توپوگرافي داراي سيماي 
كوهستاني، تپه  ماهوري و دشتي است كه بلندترين نقطه آن، قله كيامكي 
معروف به «َكمكي» با ارتفاع 3347 متر از سطح دريا و پست ترين نقاط آن، 
كرانه هاي ارس با ارتفاع تقريبي 500 متر واجد تنوع زياد توپوگرافيكي است. 
ــش گياهي منطقه از دو بخش جنگلي و مرتعي  3- پوشـش گياهى: پوش
ــمالي به همراه  ــت. بخش جنگلي آن در شيب هاي ش ــده اس ــكيل ش تش
ــيار زيبايي را به  ــم اندازهاي بس جنگل هاي انبوه ارس، بنه و داغداغان، چش
ــت. اين منطقه داراى 65 مورد شناخته شده پوشش گياهى وجود آورده اس

از قبيل: بيد، زرشك، افرا، نسترن، گردو و گياهان دارويى است. 

ارتفاعات ماهارانارتفاعات ماهاران
محدوده جغرافيايى: محدوده جغرافيايى:  ارتفاعات ماهاران در 
نزديكي روستاي قشالق در دامنه شمالي 
كوه َكمكي  و ييالق « قره چي» در ناحيه 

جنوبي منطقه كيامكي قرار دارد.
ويژگى هاى زيست محيطى:ويژگى هاى زيست محيطى:

1- تنـوع اقليمى: در اين منطقه فصول 
ــت. بطوري  ــان متنوع اس ــش گياه روي
ــل بهار  ــتان و اواي ــر زمس ــه  در اواخ ك
ــه ارس درختان  ــاي رودخان در كناره ه
ــته و گل و گياه حال  ــكوفه نشس به ش
ــود ــه بوج ــاري در منطق ــواي به و ه

ــه  ــي ب ــات جنوب ــت؛ و ارتفاع آورده اس
ــيده ــژه ارتفاعات كوه كيامكي، پوش وي

از برف است. 
ــاران  2- دره و آبشـار ماهـاران: دره ماه
ــتاي  ــار زيباى آن در نزديكي روس و آبش
قشالق در دامنه شمالي كيامكي داغ و در 
جنوب شرقي روستاى ليوارجان واقع شده 
است. ارتفاع اين آبشار 15متر بوده و جزو 

آبشارهاى معروف ايران است.

قله  كيامكىقله  كيامكى
ارتفاع: ارتفاع: 3347 متر از سطح دريا

محدوده جغرافيايى: محدوده جغرافيايى: روي سلسله كوه هاي قره داغ. اين سلسله جبال از كوه هاي آرارات (آغري) در غرب 
شروع و تا كوه هاي طالش در شرق منطقه آذربايجان ادامه دارد. 

ويژگى هاى زيست محيطى:ويژگى هاى زيست محيطى:
ــبز كنار رودخانه مرزي ارس ميباشد و در گويش  1- تنوع اقليمى: قله كيامكى يكي از قلل زيبا و سرس
محلي به «كيامكي داغ» شهرت دارد. كيامكى كوهى برفگير بوده و 9 ماه از سال پوشيده از برف است و

مهم ترين منبع تغذيه رودهاى منطقه است. دامنه هاي شمالي اين ناحيه پوشيده از جنگل و مراتع سرسبز بوده 
و دامنه هاي جنوبي آن را مراتع و چمنزارها تشكيل مي دهند كه ييالق ايالت و عشاير جلگه مغان مي باشد. 

2- گونه هاى جانورى: خرگوش، روباه، آهو، كبك و بلدرچين 

كوهستان  كمتالكوهستان  كمتال
ارتفاع: ارتفاع: 2150 متراز سطح دريا و 950 متراز دامنه

محدوده جغرافيايى: محدوده جغرافيايى: فاصله كوهستان كمتال از تبريز 222 كيلومتر، از مرند 147 و از هاديشهر 82 كيلومتر 
است و مسافت آن از روستاى دستجرد 12 كيلومتر مى باشد.

ويژگى هاى زيست محيطى: ويژگى هاى زيست محيطى: معروف ترين دره كمتال بنام پََتك لى دره اى است. اين دره محل كارگذاشتن 
ــتان كامتال (كمتال) از مهم ترين و جالب ترين  ــط مردم محلى مى باشد.  كوهس ــل توس كندوهاى عس

كوه هاى ارسباران يا قره داغ است.

كوه گئچي قاالسي(پيلوداغي)كوه گئچي قاالسي(پيلوداغي)
محدوده جغرافيايى: محدوده جغرافيايى: جنوب شهر جلفا در دامنه كوه آتشفشاني گئچي قاالسي (پلو داغي)

ويژگى هاى زيست محيطى:ويژگى هاى زيست محيطى:
ــرد و  1- جاذبه هاى طبيعى و درمانى: از معدن واقع در دامن اين كوه آب ترش و س
ــده و در مسير جارى شدن خود اليه هاى زيبايى از  گازدارى از اعماق زمين خارج ش

رسوبات آهندار قرمز و ليموئى را ايجاد نموده است.
ــى در طى اواخر دوره زمين شناسى  2- مختصات زمين شناسـى: كوه گئچى قاالس
اليگوسن (38 ميليون سال پيش) فوران كرده است. رگه هاى زيبايى از سنگ معدن 

مرمر سبز در نتيجه اين فوران آتشفشان بوجود آمده است. 


