
  

 پاسارگاد

 دوران از مانده جای بر باستانی های سازه از ای مجموعه پاسارگاد جهانی میراث ی مجموعه     

 مادر روستای کنار در و هخامنش بخش پاسارگاد شهرستان ،فارس استان در که است هخامنشی

 ساختمان دربرگیرنده مجموعه این. است شده واقع هکتار ۱۲۰ مساحت به ای محدوده در سلیمان

 کاخ پل ، دروازه کاخ ، پاسارگاد شاهیپاد باغ بزرگ،پاسارگاد، کوروش ارامگاه»چون هایی

 .است «...و دوکوشک ، اختصاصی

 تخت جمشید)پارسه(

 هخامنشیان پایتخت سال سالیان که است ایران باستانی شهرهای از یکی نام جمشید تخت       

 مقدونی اسنکدر. نامند می ایران پادشاه جمشید شاهی قصر یا جمشید تخت را بنا این .است بوده

 هم هنوز مکان این های اماویرانه.کشید تشآ به را جمشید تخت و کرد حمله ایران به یونانی سردار

 .است پا بر فارس استان مرکز شیراز نزدیکی در مرودشت در
 کاخ چهل ستون

 در تاریخی بنای آن احداث .است اصفهان تاریخی بناهای از اصفهان ستون چهل کاخ       

 ساختمان در و شد تکمیل بنا این ساختمان دوم عباس شاه دوره در و شد آغاز عباس شاه دوره

 ۱۸ تاالر از عبارتند عمارت این دیدنی های قسمت  . است شده داده کلی تغییراتی مرکزی موجود

 تاالر و بیستون تاالر عظیم ستونهای،   مرکزی حوض چهارگوشه سنگی شیرهای ،آینه تاالر ،ستون

 مرکزی حوض ی گوشه چهار سنگی شیرهای .است چنار درخت یک تنه آنها از یک هر که آیینه

 .است دوره آن در سازی ساختمان صنعت بودن پیشرفته از ای نمونه

 



 

 رودخان ی قلعه 

 هزارو قلعهاین  دیوار . قراردارد رودخان روستای ی زیبا ، بر فراز ارتفاعات قلعه این      

 از  یمهمّ  میراث  خان رود  قلعه.  گرفته قرار  برج پنج و تصش نآ در و دارد طول متر پانصد

  درنزدیکی  که است  این  خان رود قلعه  اریذگ نام   دلیل .بود گیالن در  حکومتی  نظامی    دژهای

 همین به دارد جریان «رخون» نام به ای خانه رود نآ راست سمت در و خان رود  قلعه

 . است دیدنی بهار درفصل و یند میگو خان رود قلعه این به دلیل

 .ببرید نام پاسارگاد مجموعه در تاریخی بنای دو -1

 کشید؟ اتش به را جمشید تخت کسی چه -2

 شده؟ بنا ازتاریخ ای دوره چه در ستون چهل کاخ -3

 ؟ چیست خان رود قلعه گزاری نام دلیل -4


