
رود ارسرود ارس

پل چوبى
مكان:مكان: نقطه مرزى بين ايران و جمهورى نخجوان بر روى رود ارس در شهر جلفا

تاريخ احداث:تاريخ احداث: سال 1320 هجري شمسى 
ــت متر و توسط پايه هاى سنگى و بتنى در عمق  مشـخصات فيزيكى و تاريخى:مشـخصات فيزيكى و تاريخى: اين پل به طول دويس
ــت. به دنبال فروپاشى شوروى سابق و افزايش تردد بر روى آن، در سال  ــده اس رودخانه ارس احداث ش
1377  كف چوبى آن برداشته شده و با كف فلزى محكمى مرمت شده است. به علت مسدود شدن مسير 
زمينى جمهورى نخجوان با جمهورى آذربايجان به دنبال مناقشه قره باغ، اين پل و جاده كنارى رود ارس 

در طرف ايران، تنها مسيرهاى ارتباطى اين دو جمهورى با يكديگر به حساب مى آيند.

پل آهنىپل آهنى
مكان:مكان: نقطه مرزى بين ايران و جمهورى نخجوان بر روى رود ارس در شهر جلفا

تاريخ احداث:تاريخ احداث: سال 1291هجري شمسى
ــال 1290  مشـخصات فيزيكى و تاريخى:مشـخصات فيزيكى و تاريخى: به دنبال احداث راه آهن جلفا به تبريز در س
هجري شمسى، اين پل فلزى كه مخصوص عبور راه آهن مى باشد در عرض دو سال احداث 
ــش متر و داراى يك دهانه به طول 106/67 متر است.  و تكميل گرديد. عرض اين پل ش
فاصله ميان دو پايه اين دهانه 109/20 متر است. ارتفاع خيز طاق پل 16/20 متر بوده و 
وزن كلى پل 591/850 تن مى باشد. طول پل در حدود 110 متر و از نوع آويزان است. اين 
پل به گونه اى طراحى و ساخته شده است كه هرچقدر هم سطح آب رود ارس باال بيايد 

باز هم 2/5 متر با سطح آن فاصله خواهد داشت.
در پاى اين پل در سمت ايرانى آن، مزار 3 شهيد قرار گرفته كه در شهريورماه 1320 در مقابل 
متجاوزان روسى پايمردانه ايستادگى نموده و به شهادت رسيده اند. اين 3 شهيد بزرگوار 
عبارتند از: شهيد سيدمحمد راثى هاشمى، شهيد عبداهللا شهريارى و شهيد ملك محمدى.

بهارهزاروسيصدونودويك



سد  خداآفرينسد  خداآفرين
ــد ارس و  ــت س مـكان:مـكان: در 196 كيلومترى پايين دس
مابين پل هاى تاريخى خداآفرين و روستاى ساريجالو 

در محدوده شهرستان كليبر
ــد خداآفرين در سال 1352  تاريخ احداث:تاريخ احداث: مطالعه س
ــد. اما با توجه به وقوع  ــروع ش ــط دولت وقت ش توس
ــران و عراق، اين پروژه در  ــالب در ايران و جنگ اي انق
ــد. در سال 1379 عمليات  مراحل ابتدايى متوقف ش
ــال  ــد دوباره آغاز و در پانزدهم آذر س ــاخت اين س س

1387 اتمام و آبگيرى آن آغاز شد.
ــداث اين  مشـخصات فيزيكـى و فنـى:مشـخصات فيزيكـى و فنـى: هدف از اح
ــازى آب و كنترل سيالب هاى  سد مخزنى، ذخيره س
رودخانه مرزى ارس به منظور آبيارى 80 هزار هكتار از 
اراضى كشاورزى پايين دست استان آذربايجان شرقى و 
منطقه مغان واقع در استان اردبيل  است. اين سد عالوه 
بر جلوگيرى از خروج ساالنه يك ميليارد مترمكعب آب 
از ايران، توان توليد برق معادل 550 گيگاوات ساعت را 
دارد. اين سد از نوع خاكي با هسته رسي است. ارتفاع 
آن 64 متر از پي، طول تاج 400متر است. سطح كل 
درياچه 74/4 كيلومترمربع است و حجم بدنه درياچه 
3 ميليون مترمكعب مي باشد. گنجايش كل مخزن اين 

درياچه يك ميليارد و 612 ميليون مترمكعب است.

رود ارسرود ارس
ــزار بركه)  ــا بين گؤل (ه ــاى مين گول ي سرچشـمه: كوه ه

در كشور تركيه
مسير جريان: رود ارس بعد از گذشتن از شهرهاى كوهستانى 
ــد و بعد از  ــتان مى رس ارزروم و قارص به مرز تركيه و ارمنس
ــتن به آرپاچاى، در خط مرزى تركيه - نخجوان جارى  پيوس
مى شود و از آن پس به حايل ميان جمهورى آذربايجان و ايران، 
ــپس آذربايجان و ايران بدل مى گردد.  ارمنستان و ايران و س
اندكى پايين تر از پارس آباد مغان، بعد از طى 600 كيلومتر در 
مرزهاى ارمنستان، تركيه، ايران و آذربايجان، وارد خاك كشور 
آذربايجان مى شود و در آنجا در كنار شهر تاريخى صابرآباد به 
ــته كوه هاى قفقاز  ــه بزرگ كور يا كورا (كر) كه از رش رودخان
ــته و پس از طى مسافتى كوتاه به  سرچشمه مى گيرد پيوس

درياى مازندران مى ريزد.
طول و وسـعت حوضه: طول رود ارس از سرچشمه تا مصب 
ــدود 102 هزار  ــعت حوضه آن در ح ــر و وس 1072 كيلومت

كيلومتر مربع است.
ويژگى هاى طبيعى: رود ارس مهم ترين و پرآب ترين رودخانه 
شمال غرب ايران و سومين رود پرآب ايران در منطقه جلفا تا 
ــت كه در طول نوار مرزى مشترك ايران،  اصالن دوز مغان اس
ــان دارد. اين رود  ــتان جري جمهورى هاى آذربايجان و ارمنس
بجز در بخش سفالى خود در دشت هاى مغان، يك رود پرآب 
ــت و داراى جريانى تند و گاه توفنده است. در  كوهستانى اس
بعضى جاها سطح آن آرام بنظر مى رسد و معموال در قعر خود 
ــش و بعضا گردابى و غرق كننده است. داراى حركتى پركش

پل  ضياءالملكپل  ضياءالملك
ــيه غربى جلفا در جاده منتهى به  مكان:مكان: حاش

كليساى سنت استپانوس
ــوم اورارتو در  تاريـخ احداث:اريـخ احداث: دوره حاكميت ق

هشت قرن قبل از ميالد مسيح
ــه از اين پل تاريخى  مشـخصات فيزيكى:مشـخصات فيزيكى: آنچ
ــط و كنار  ــاى مانده دو پايه در وس ــروزه بر ج ام
ــه از جانب جمهورى نخجوان و يك پايه  رودخان
ــاير نقاط در طرف ايران است. در  مفصل تر از س
شمال شرقى پل، برجى مجلل در آنسوى ارس به 
چشم مى خورد كه احتماال هشت  ضلعى مى باشد 
و سقف آن نيز گنبدى شكل است. تاج پل نقش 
معبر ورودى به دروازه و استحكامات قلعه را ايفا 
ــل در طرف ايران  ــود. برج هاى دوقلوى پ مى نم
ــر ارتفاع دارد و قطر آن ها بالغ بر 6/5 متر  20 مت
مى باشد و عمق برج ها تا 10متر هم مى رسد. در 
قسمت فوقانى برج شرقى آثارى از منبت كارى به 

وسيله كاشى آبى رنگ وجود دارد.

پل هاى  خداآفرينپل هاى  خداآفرين
بر روى رودخانه ارس در منطقه خداآفرين، دو پل تاريخى به فاصله اندكى از هم بنا شده است.

مكان:مكان: 130 كيلومترى شرق جلفا
پل بزرگ خداآفرين

تاريخ احداث:تاريخ احداث: قرن ششم (در دوره  سلجوقيان)
مشخصات فيزيكى: مشخصات فيزيكى: طول پل بزرگ 160 متر است كه120 متر از آن در سمت ايران است. از 15 طاق جناقى و هاللى 
با ابعاد نامساوى و غيرمشابه تشكيل شده  است. مصالح ساختمانى اين پل ، سنگ هاى قلوه و الشه در قسمت پايه ها و آجر 

درساختمان  طاق ها است و مالط آن آهك و گچ است.
پل كوچك خداآفرين

تاريخ احداث: قرون 9 تا 12(در دوره صفوى)
مشخصات فيزيكى: اين پل حدوداً 120 متر طول و داراي 11 چشمه بوده است. معماري اين پل بسيار جالب 
توجه است. تعبيه سنگ هاي تراش خورده بدون مالت و استفاده از بست هاي فلزي دم چلچه اي، يادآور معماري 

قبل از اسالم و دوره هخامنشي مي باشد.

سد ارسسد ارس
ــهر نخجوان و  مـكان: مـكان: 12 كيلومترى ش
40 كيلومترى غرب جلفا در محلى بنام 

«قيزيل قشالق»
تاريخ احداث:تاريخ احداث: سال 1342 شمسى 

مشـخصات فيزيكى و فنى:مشـخصات فيزيكى و فنى: نوع اين سد 
ــى است. طول آن در  خاكى با هسته رس
ــرض آن در تاج 8 متر  ــاج 945 متر، ع ت
ــد.  ــرض آن در كف 182 متر مى باش و ع
ــت آن 52 كيلومتر و  ــول درياچه پش ط
ــط آن 3 كيلومتر مى باشد.  عرض متوس
ــع غيرطغيانى 145  اين درياچه در مواق
ــع طغيانى به  ــع و در مواق ــر مرب كيلومت
ــد. حجم كل  152 كيلومتر مربع مى رس
ــون مترمكعب  ــه 1350 ميلي آب درياچ
مى باشد. ظرفيت برق توليدى در نيروگاه 
ــى آن 12×2  ــده در طرف ايران نصب ش

مگاوات مى باشد.


