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یکی  شهر تبریز است که به دلیل قدمت و زیبایییکی از مهم ترین گردشگاه های ائل گلی یا شاه گلی 

  .آیدمی حساببه  الشعرا و میدان ساعتنظیر مقبرههایی های اصلی این شهر در کنار نماداز نماد

 دریاچه ائل گلی 

نسبت می دهند که در ( Aq Qoyunlu)آق قویونلوها احداث اولیه آبگیر باغ ائل گلی را به پادشاهان 

کف استخر روی زمین طبیعی قرار داشته و هیچ مصالحی برای . است هگسترش یافت دوران صفویه 

 متر می باشد . 12هکتار و عمق  5.5مساحت این دریاچه ،پوشاندن آن استفاده نشده 

 قاجار کوه بلندی که در طرف شرقی استخر بود به صورت سکو ها و پله های عریض و مرتب و در زمان

این مکان در تمام فصول   .ه استین جوی ها و آبشار هایی ایجاد شددر چند جای آن ها به فاصله ی مع

فاوتی زند و نمای متفصل زمستان آب دریاچه یخ میسال زیبایی های منحصر به فردی دارد بخصوص در 

 بخشد. به محیط اطرافش میرا  از یخ و آب آمیخته

 

و بر خالف تصورات عامه ) شاه( به الزم به ذکر است که در زبان ترکی )گوُل( به معنای استخر است  

معنای استخر  به  ائل گلیمعنای بزرگ ودر مجموع به استخر بزرگ گفته می شده که بعد از انقالب به 

 شد.مردم نامیده 

تا دور استخر را درخت های افرا ، بید مجنون و  تبریزی ، گل های اطلسی و شمعدانی و پله های دور 

 سنگ فرش شده احاطه کرده است.

 

 



www.Iranindepth.com 

 عمارت فرنگی 

 شکل با گنبدی کوچک است که در دو طبقه ساخته شده  یکاخ ایل گلی بنایی هشت ضلعی زیبا و الماس

که قرار گرفته  در میان عمارت حوض ابی.شبیه جزیره ای در استخر شاه گلی خود نمایی می کند  مانندو 

و امروزه به رستوران و تاالر  هدر زمان قاجار گردشگاهی برای شاهزادگان بودو  منبع آن از باالی کوه است

 .پذیرایی تبدیل شده است

 

کوچک را بنا کرد و در نظر داشت آن را کاخ ییالقی  این کوشکشاهزاده میرزا هنگام فرمانروایی درتبریز  

دهد اما هنوز کار مرمت اتمام نیافته درگذشت و فرزندانش این حادثه را به فال بد گرفتند و خود قرار 

ذخیره کردن اب جهت ابیاری مزارع و باغ های شهرمورد  بعد ازان استخر شاه برای ماند هعمارت متروک

 .استفاد قرار گرفت

 

 ،پیست اسکیت،قایقرانی دیدنی های مختلف و جذابی مانند فضای سبز ،  ،ائل گلی عالوه بر استخر و کاخ  

 زمین گلف، شهر بازی ، ساعت آفتابی و... در خود جای داده است .

 

  : طناز اکبریگردآورنده 

 عکس گالری همراه بهانگلیسی  زبان به مطلب لینک: 

https://iranindepth.com/elgoli-tabrizs-most-famous-park/ 
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