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بررسی زمینه هاي توسعه گردشگري فرهنگی درشهرستان تالش

2طالش یمحسنحسن،١يدیاسوریمج

  الن،رشتی،دانشگاهگییروستاي زیاوبرنامهریاستادجغراف - 1

رشت،النیدانشگاهگ،ییروستاي زیاوبرنامهریارشدجغرافی کارشناسي دانشجو -2

دهیچک

. شودی نکشورهامحسوبمیبی نحاالزعواملموثردرتبادلفرهنگیودرعیی ازمنابعمهمدرآمدزای کیایدردني امروزهصنعتگردشگر

ي ازعواملموثردرجذبگردشگری فرهنگي جاذبهها. استی فرهنگي دهایپد،باشدي تاقتصادیشازآنکهیکصنعتوفعالیپي گردشگر

ی خیتاري عرصههاي سابقهدرخشانوداراي دارای خیرانبهلحاظتارینپهناورایازسرزمی عنوانبخششهرستانتالشبه. استی فرهنگ

ي بهجاماندهوآدابورسومهاي فرهنگوتمدنبشری نیرتکویکهازسی متنوعي ارکهنوآثارونشانههایخبسیتار. استی ارغنیبسی وفرهنگ

ي نههایزمی نپژوهشکهباهدفبررسیا. رندیاستفادهقرارگموردی ستیتوري توانندبهعنوانجاذبههای لتالشمیواصی وفرهنگغنی سنت

ي انجامشدهاستکهاطالعاتالزمبرای لیوتحلی فیدرشهرستانتالشباروشتوصی فرهنگي توسعهگردشگر

. شدهاستي رفتهجمعآورینموضوعانجامپذیکهدررابطهباای دانیقبااستفادهازمنابعمکتوبومطالعاتمینتحقیانجاما

ی م،فراوانی فرهنگي گردشگري هاي لهاوتوانمندیانتالشبادارابودنپتانسدهدکهشهرستی نپژوهشنشانمیجاینتا

ی هابامشکالتي تهاوتوانمندینظرفیدارابودنارغمی علمتاسفانهی ازتمامنقاطکشورباشدولي اریگردشگرانبسي رایتواندهرسالهپذ

ی ومذهبی خیدرمجاورتاماکنتاری وخدماتی فقدانامکاناتاقامت،غاتمناسبیعدمتبل،یفرهنگي گردشگرانازجاذبههایی لعدمآشنایازقب

ی باستان،یخیتاري جاذبههاوجود. موفقنبودهاستی فرهنگي مناسبازجاذبههادرجذبگردشگروتوسعهگردشگري وعدمبهرهبردار

ی غاتمینتبلینوي وههایشي ریوهدفمندوبهکارگی علمي هاي زیوبرنامهري هگذاریشهرستانتالشدرصورتسرمای وفرهنگ

  . دیتوسعهشهرستانرافراهمنماي نههاینزمیوهمچنیوخارجی داخلستیجذبتوردموجباتتوان

  شهرستانتالش،یفرهنگي جاذبهها،یخیتاري جاذبهها،یفرهنگي گردشگر:کلماتکلیدي

  

  مقدمه. 1

ي نصنعتبرایتوسعها. ازمنابعمهمکسبدرآمدآنکشوراستی کیککشوروی یتفرهنگیازهوي ازکشورهانمودي اریدربسي صنعتگردشگر

ي ژهایتویمواجههستندازاهمی واقتصادتکمحصولي تمنابعارزیمحدود،يکاریچونبی توسعهکهبامعضالتدرحالي کشورها

ي برای شودکهفرصتکافی موجبم،یدهفرهنگیبهعنوانیکپدي توسعهگردشگر. )58:1379وهمکاری صباغکرمان( برخورداراست

 شتراحترامبگذارندیبهفرهنگهمب،گررابهتردرککردهیتوانندیکدی آنانم،نمبنایدبرایزبانبهوجودآینگردشگروجامعهمیبی تبادلفرهنگ

 شوندی بهرهمندمي توسعهگردشگری وهازمنافعفرهنگیبهدوشی مردممناطقوساکنانمحل. )95:1378،ترنر(

رجوامعیزبانراباسایفرهنگجامعهم،ينکهگردشگریاوال:
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ی جادمیساکناناي برای فرصتي نکهصنعتگردشگریدوما. کندی می وفرهنگهامعرف

ی تغروروهمبستگیژهباعثتقوینعملبهویا،بهعالقهمندانعرضهکنندی موبدونواسطهوبهشکلواقعیخودرامستقکندتافرهنگ

ي فرهنگهای معرف. )18:2000،چاردزیر( شودی گرمیدي شآستانهتحمآلناندربرابرفرهنگهایزبانوافزایجامعهم

ی دوگردشگرانامکانمشاهدهفرهنگواقعکنی زبانبرطرفمینادرسترادربارهفرهنگجامعهمي هرگونهشائبهیاپنداشتها،گرانیخودبهد

ی فرهنگي های ژگیوی توانندبرخی آورندبهعالوهمهمانانمی زبانخودرابهدستمیم

ی چنانچهساکنانمحل. )16:1379،دروهمکاریاشنا(کنندی ومعرفیی شناسا،زبانراکهخودشانکمتربهآنتوجهداشتندیجامعهم

ي وجاذبههای دازآثارفرهنگیبدانندکهگردشگرانبهمنظوربازد

ی احساسغرورخواهندکردوبهآنچهدارندافتخارخواهندکردوم،نهورنجسفررامتحملشدهاندیارزشمندآنمنطقههز

. )45:1381،یکاظم( ندیخودراحفظنمای وفرهنگی خینهتاریشیسننواصوالپ،آداب،کوشندتازبان

ي داریبپاموجي گرگردشگریدي کندوازسوی عملمي لکنندهدرتوسعهگردشگریبازیکسوفرهنگبهعنوانعاملتسهینترتیبها

ی برمی فرهنگي همانگونهکهازعنوانگردشگر. )107:1385،یکاظم( فرهنگجامعهخواهدبود

ی می تلقي گردشگري زیادبرنامهریرد؛بنیگی رادربرمي رمادیاغي یومعنوي فآنکهکهفرهنگمادینتعریدفرهنگدرجامعتریآ

ي رمادیوغي فرهنگماد،گریدي گرددوازسوی ژهمبذولمیاهتماموی جذبگردشگرانفرهنگي برا،کسویکهازی نمعنیشودبد

ی می تلقي نگردشگریادیمحوربن،یخیتاري سهایمقای هنگاهیجامعهبرپا

). 321:1384 ،یکروب( خورندی وندمیحولفرهنگبههمپ،يانهوخرددربحثگردشگریم،گرسخنسهسطحکالنیبهد،شوند

ي تهایازقابل،یفرهنگي گردشگري ازمهدهای بهعنوانیک... وی ارتیز،یخیتار،یتمدن،یملی لوجودآثارباستانیدرکشورمابهدل

 رانتاکنونیکهدراي بهطور. )80:1396يبهنقالزاحمدPourahmad et al,2012:22( برخورداراستیی ارباالیبس

ی بیگرترکیاثرد 29 وی عیاثرجزوآثارطب 188،یاثرجزوآثارفرهنگ745 دهاستکهیونسکوبهثبترسی یراثجهانیاثردرفهرستم962

 کهتاسالیبهطور،داردی فرهنگي نهگردشگریژهدرزمیرشدوتوسعهبهوي برایی ارباالیبستیرانظرفیدراي صنعتگردشگر. هستند

 Ghasemi et(هستندی آنهااثرفرهنگی دهاستکهتمامیونسکورسی یراثجهانینکشوربهثبتمیاثرازا17ي الدیم2015

al,2015:568ي اریتواندجاذببسی نغناواستعدادموجودمیاستکهای عیطب)80:1396يبهنقالزاحمد

. )80:1396ي بهنقالزاحمد(Zamani Farahani and Ghazali,2011;4)رانباشدیاي گردشگرانسراسرجهانبهسواز

ي نشهرستانعالوهبرجاذبههایداردوای فرهنگي نهگردشگریدرزمی تفراوانیقابل،رانیکشورای رنواحیزهمچونسایشهرستانتالشن

ی خیتاري روستا،ناوی خیوتاری میقدي تاروس: ازجملهي متعددی فرهنگي جاذبههاي متنوعداراي گردشگری عیطب

ی محوطهباستان،کاخسردارامجد،قلعهصلصال،آقاولر،سوباتانی خیوتاری القاتباستانیی،انیمر

عیصنا،ارتگاهنرگسخاتونیز،لیبقعهبابااسماع،)ع(یکیدنیبقعهمتبرکهآقاس،لرزانیروستاوبقعهشاهم،همزگتیسپیآتشکدها،القتولیی

ی می محلی قیآدابورسوموجشنهاوموس،یمحلي لباسهاوغذاها،)... وی نمدمال،یمبافیجاج،یبافی قال،یمبافیگل،يسفالگر(ی دست

. درشهرستانتالشاستی فرهنگي توسعهگردشگري نههایزمی نمقالهبررسینهدفایباشدبنابرا

ی فرهنگي گردشگري شودکهشهرستانتالشبادارابودنجاذبههای می قازآنجاناشینتحقیتانجامایتواهمیضرور

  . نشهرستانشودیدرای فرهنگي نتوانستهدرجذبگردشگرانموفقعملکندوباعثرونقگردشگرمتنوع

  

  

  محدودهموردمطالعه. 2
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. راناستیالندرشماالیغرباستانگیهاشهرستانتالشازشهرستان

. باشدیلمینقومگیریگاندیبازماندهاقوامکادوسباستانوازهمسا،ارینشهرستانکهنامخودراازقومتالشگرفتهوبهاستنادمنابعوشواهدبسیا

ي ایدری نشهرستاندرساحلغربیا. رودیالنبهشمارمینشهرستاناستانگیعتریلومترمربعوسیک 2160 حدودینشهرستانبامساحتیا

ي ایازشرقبهدر،ازجنوببهشهرستانرضوانشهروشهرستانماسال،خزرواقعشدهاستوازشمالبهشهرستانآستارا

ي شهرستانتالشدارا. متراست80 اینسبتبهدرشودوارتفاعآنی محدودم) لوخلخالیاردب(لیخزروازغرببهاستاناردب

 معادلی تیوباجمع. )1392،النیاستانگي وگردشگری عدستیصنا،یراثفرهنگیتادارهکلمیسا( چهاربخشودهدهستاناست

. )1395 رانیمرکزآمارا( رودی النبهشمارمیتاستانگینشهرستانپرجمعیدوم،بعدازشهرستانرشت،نفر200649

نشهرستانبادارابودنجاذبههیکهایجهتجذبگردشگراستبهطوریارخاصومطلوبیطبسیشرایدارایطورکلالنبهیاستانگیتالشدربخشغربیهیناح

–یالقیییروستاها،رودخانه،انبوهیجنگلها،مانندکوهستاني متعددی وفرهنگیعیرطبیکمنظیا

ي بناها،خزریایدریبایسواحلزیعیطبیآبشارهاوچشمهها

ي توسعهگردشگریبراییلباالیازپتانسی محلي رسوموجشنهاوفرهنگهاآدابو،یعدستیامامزادههاوصنا،مساجد،بقعهها،کاخها،یخیتار

  . برخورداراست

  

  

  

  

  

  

  

  تمنطقهموردمطالعهیموقع- 1 نقشه

  

  

  

  یفرهنگي گردشگر. 3

  

ي گردشگری طبقآمارسازمانجهان. دهدی لمیراتشکي گردشگری جهاني ازتقاضای بخشمهمی فرهنگي گردشگر

ي وگردشگری فرهنگي رشدگردشگر. شاستینتقاضادرحاالفزایشودوای انجاممی فرهنگزهیباانگی نالمللیبي درصدگردشگر37

ي گردشگر(. ابهخودجلبکردهاستیاستگذارانومحققانرادرسراسردنیتوجهس،نینوي راثبهعنوانعناصرگردشگریم

یی نجابهجایا. دارندی فرهنگي کهجاذبههایی عبارتاستازمسافرتافرادازمحلسکونتخودبهمکانها)یفرهنگ

  . شودی گردشگرانانجاممی فرهنگي ازهایني ارضاي کسباطالعاتوتجارتبرابهقصد
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ی رمیاستکهیککشورومردمآنرابهتصوی سنتهاوهنرهاوجشنهاوتجارب،ازمکانهاي مجموعهای فرهنگي فموجودگردشگریبرطبقتعار

ي ارینوبسید،يمعمار،دنیلباسپوش،دنآدابورسومیدي ازگردشگرانبراي اریبس. دینمای تآنکشورمنعکسمیکشدوتنوعوشخص

ي دلحظهایراجستجوکنندوشای ندتافلسفهوعرفاناسالمیآی نگردشگرانبهکشورمامیندایآی رانمیبها،مای فرهنگي گرازاجزاید

. اآشناشوندیرانودنیروندتاباتمدنچندهزارسالهای دمیبهتختجمش. ندیجویی رهای صنعتي ایکدنیوتاری نیماشي ازفضا

ي های ژگیازو. ندیجوی آنهاآرامشروحرادرفرهنگمام. ندیانرالمسنمایرانیای زندگیی بایروندتازی دنفرهنگفولکورمامیبهد

ی فرهنگي گردشگر. آنانوشاغلبودنآناناشارهکردی نسنیانگیباالبودنم،التآنانیتحصي توانبهسطحباالی می فرهنگي گردشگر

ي ننوعگردشگریدرا. آنهااستودرکی جوامعانسانی فرهنگي خواهانکاوشدرچشماندازها،بافرهنگمناطقمختلفیی لبهآشنایما

. يومعماری دستي هنرها،شنامههاینما،ارکسترها،شگاههاینما،لموزههایازقب. شودی توجهمی فرهنگي تهایبهجذاب

ي عزادار،یواسالمی زرتشتی مذهبي جشنها،يمراسمچهارشنبهسور،هیرتعزینظی سنتي نهاییآ،رانعالوهبرمواردفوقیدرا

ي مسئوالنگردشگري رازسویاخي درسالها. فشودیتواندتعری می فرهنگي تهایزازجذابین... هامانندمحرمو

ي رانبهاقتضایا. دشدهاستینهبدستآوردتاکینزمیتوانددرای رانمیکهای وسهمی فرهنگي تگردشگریزاناهمیرانبارهادرخصوصمیا

ی م)یفرهنگي گردشگر( ژهیوبهوي ازگردشگری برانواعخاصي ژهایدویخودتاکی بومي وارزشهای اسالم–ی رانیفرهنگا

  . )1392،یالکوهیبهنقالزآشفتهپورل1390،انفریمراد(تواندداشتهباشد

  

  شهرستانتالشی فرهنگي گردشگري تهایقابل. 4

  

  شهرستانتالشي مادی فرهنگي جاذبهها: الف

. یمساکنکوهستان)ب،يمساکنجلگها)الف:  ردیگی مي انواعمساکنتالشهاوضمائمآنهادردوگروهجای بهطورکل: ي معمار-

  :عبارتندازي جلگهاي واحدهاوضمائممساکنوسکونتگاهها

ي آنازتختههای روانیش. کنندی زگالندودمیرانوبامآناستی وروکشکاهگلی اخانهکهبااسکلتچوبی:(ka)که-1

  . باشدی تمیرانیراازحلبیاسفالیااییاهمانساقهبرنجواخ)کلش(ایشهرتداردو)لته(زکهبهیر

  . آنازکلشاستی روانیشی خرمننشدهکهپوششی انبارشال: (kerej)کرج-2

ی چوبي ههایپاي کهبرروی چهارستوني کهدارای بلندومخروطی سقفي کهدارای ساختمانمربعشکل: (kuti)یکوت-3

  . خرمننشدهاستی استوانبارشال

ی بهخانهساختهمی کیوگالندودشدهکهدرفاصلهنزدی بااسکلتچوبی کوچکي واریچهارد: اخانهدودی: (dua ka)دوئهکه-4

  . شودی ژهدرفصلگرمبهعنوانآشپزخانهاستفادهمیختوپزبوجهتامورپ،شود

ي ازچوبوگلوحدوددومتربراي واریبهودیدوش،لیمکعبومستط: دوشکلمعموالستي دارا: انیاالنهماکی: (karga lan)کرگهالن-5

  . شودی وجوددارداحداثمی کهترسازجانورانوحشی شتردرمناطقیمرغهاکهب

ي شودکهبرای گلوچوبوکاهساختهم،ی آنباني وارههایوطولمختلفکهداستباعرضی تالوارستون: تالواروگرمهخونه- 6

  . رشگالندوداستیشودوسقفنفوذناپذی استکهباخشتخامساختهمي واریزچهاردینی گرمهخون. شماستیپرورشکرمابر

:  یمساکنکوهستان-

دهستفاانیگالیوکلشازجلگهریدرعایقکادرفقطاردمصالحندعنوریومعماهشیولوصواجهتازتیبامساکنجلگهوتفاانمساکنچندعیننوا

  . )1394،کلوري خوشحالومجاور(دمیشو

ي وههایوشی فرهنگي کازآنهانشانگررفتارهایهر،گورستان،قلعه،بهشکلتپهی باستاني ادمانهای: یومذهبی خیتاري ههایبناهاوابن-

. داردی گذشتهبستگاکانمادریگوناگونرفتارني درکجنبههای بهچگونگ،کازیادمانهایتهریاهم. انماوتمدنآنهاستینیشیپی زندگ

ي رامرحلهایز. مردمهرمنطقهراشناختودرککردی توانمراحلمختلفزندگی می خیوتاری باستاني هاومطالعهیادمانهای بابررس
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ي ادیارزیدرشهرستانتالشتعدادبس. )1392،ی الکوهیآشفتهپورل(گذاردی شمیاقواممختلفهرمنطقهرابهنمای شرفتفرهنگیازپ

  : نبناهاعبارتندازینهزارسالهدارد؛ایازآنهاقدمتچندي اریشدهوبسیی ههاشناساینابنیازا

ي روستاي لومتریک40 نمسجددرشهرستانتالشودرفاصلهیا:  مسجدآقاولر-

ي پسرعمو،رخانیبهنامشی شخصی منزلمسکون،نشاهقاجاریآقاولرقرارداردکهدردورانحکومتناصرالد

. وقفمسجدشدهاستکهبعدها،شودی دورهیقاجارمحسوبمی خیتاري حاکمگرگانبودهاستوجزوبناها

. دهاستیرانبهثبترسیای ازآثارملی بهعنوانیک3366 باشمارهثبت1379اسفند25یخرتادرثراینا

  . )1392،یالکوهیآشفتهپورل(ستاخشتوگلتمالدرآنفتهررمصالحبهکاهوطبقهساختهشدندردوساختما

ی برخ. انوقبالزآقاولرقرارداردیمري اندرروستایمریمیحمامقد: انیمری میحمامقد-

. دانندی گرحمامرامتعلقبهدورانقاجارمیدي هنسبتدادهاندودستهایبهاواخردورانصفوساختآنرا

 باشمارهثبت1382 وریشهر11 خیناثردرتاریا. نبنااستفادهشدهاستیگچوسنگبهعنوانمصالحدرساختا،مالت،ازخشت

. دهاستیرانبهثبترسیای ازآثارملی بهعنوانیک9919

ی عدستیصنا،یراثفرهنگیسازمانم(. دیگردیبازسازیراثفرهنگیطسازمانمنحمامدرسمتچپجادهبهسمتآقاولرواقعشدهاستکهتوسیا

  ) 1390النیاستانگي وگردشگر

. نومندانقرارداردي دهبهروستاینرس،ساریشمالشهرتالشودرجنوبشهرلي لومتریک15 نقلعهکهبهدژیاسلسالمعروفاستدریا: ساریقلعهل-

. دهاستیرانبهثبترسیای آثارملازی بهعنوانیک8780 شمارهثبتبا1382 خرداد10 خیاناستکهدرتارینقلعهمربوطبهدورهسلجوقیا

که ییوازآنجاستاراخوشگووخنکآبلغتبهمعنیلدرهممینامندسلسالسلساررالیساقلعه

رهباایدربانظریهلینقلعهبهسلسااریاسدنامگذربهنظرمی،نظرگرفتهمیشددرمهمعیکموضوانهمیشهبهعنورنباآبوآبا،ساختقلعههادر

. مرتبطباشدرنبابهآبا) تنبوشه(نییسفالطریقلولههاازینقلعهاراخوشگووخنکربسیاآبحمل

. دداردجووینقلعهرانباآباطریقتنبوشههابهوازسقفرانازباآبحملصخصودرهميیگردهرچندکهنظریه

جهتکدهماهوآشدهورزدادهگلخشکیديلغتبهمعنادرستکهاستلدرصلصايمالاینقلعهبااصلیمایگرمعتقدندکهناهایدعدلینحاابا

ستبهندرکوهستانیتالشيمنههادافرسایشازنگحاصلوزردرسیقرمزیرکهاخاوینمنطقهاباتوجهبهطبیعتستکهیاسفالگریوگرزهو

  )1394،دوستدارفشتکه،یمهرگانصومعهسرائ(سدرظرمی

. رودی الندرشهرتالشبهشمارمیگی حکومتي نبناهاینصرتالهخانسردارامجدازمهمتری کاخزمستان: کاخاطاقسراسردارامجد-

ي ادیازقدرتونفوذزکهنشاهقاجارتاانقالبمشروطهحاکمکرگانرودتالشبودیناصرالدسردارامجدکهازاواسطدوره

. ردیگی نبنامیامبهساختیانقاجارتصمیازبزرگانودرباریی رایپذي مناسببرای وتدارکمکانیی قدرتنماي درمنطقهتالشبرخورداربودوبرا

ی نبناازارتفاعاتییالقیرفتهدرابکاري سنگها. دهاستیسالبهطوالنجام25نبنایالیاحداثوتکمی تمنابعمحلیبنابرروا

ی دهمینامنبنامحالستقراراطاقسرایا. نبنامشغولبهکاربودهاندیبهطورروزانهدرساختاي ادینمکانآوردهشدهاندوکارگرانزیتالشبها

  . )1392،یالکوهیآشفتهپورل(دهاستیواقعگرد)هشتپر( شهرتالشی داناصلیمی درضلعغربشدکهاکنون

. ستاتالشلیناچارگدردبزوقدیمیهتشکدآماندهیکی باقیسپیهمزگتاي بنا: مزگتی آتشکدهاسپ-

. تاییدمیکندراینبناامذهبی دیآنعملکردبررکاریومعمايتمامینشانهها

ي بنا. ستامیگرفتهارقردهستفاردامدیدمويمدتهاتااظاهروبهمسجدتبدیلشديهجرمسونقرازحتماالبعدماسالازاپسدردورانینبناا

. لشدهاستیمسجدتشکي بهمعنایی درزباناوستا) مزگت(دویسفي بهمعنای زبانتالشدر)یسپیا( همزکتازدوکلمهیاسپی خیتار

ي لومتریک22جنوباسالمدرفاصلهحدودي هاي ناچاالزآبادیدي شخالهدرشماآلبادیهمزگتدردهکدهکیسپیا

. واقعاستی انزل-شرقجادهتالشي لومتریمکیکونیناچالرودودریدی مذکوردرکرانهشمالي بنا. جنوبشهرتالشواقعشدهاست

  . )1394،ودوستدارفشتکهی مهرگانصومعهسرائ(الندانستیخگیتاري نبناهایزتریازشگفتانگی توانیکی نبنارامیا

ی تیوبهرواي قمري ازعارفانقرنهشتمهجري نوریلرزانمتعلقبهامامسلطانمحمودشاهدیبقعهشاهم: زانمیلرهبقعهشا-

) ع(نینالعابدیدانامامزنازفرز
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. ستالنشینودجالبايهوظدارایآبوستبههمینلحاهاقعشداواخطبهسرققشالانییالقوییمکیلومتر18بادریاستکهتقر

. ستاجنگلینختاهازدربقعهمتبرکهپوشیدفکناافواطرا

هتگاریامزالیااقدیموازستهاقعشدهواتشکیلشدورانمپرارودامدورزوداقشرکشاازکهعموماخیممشابهناايمحلهادرخطبهسردرینبقعها

. ینبقعهمتبرکهمیشوندرتایازمزعاارهیاسودههمهسالهپیابحقربانیوراتوذنذايهدامعتقدبادممردهوبوصخاموعا

کوشوبقیهبههمتهوشدلومترازراهآسفالتهیک5ودحدزانمیلرهتابقعهشااخطبهسرزارمسیربازانزبانزدهمهمردمتالشاستازمیلرهبقعهشا

. ستهاشدزيیرسادمزمرريهمکاوباکوششوسالمیبانقالوزیایلپیرازاواندگیزسادجهانمازشسا

ی مهرگانصومعهسرائ(ستدهاملیثبتکرآثارجزاراخطبهسرزانمیلرهفرهنگیبقعهشااثمیرنمازسااخیراخوشبختانه

  . )1394،ودوستدارفشتکه

ي ناماکنوامامزادههایا. باشدکهدرشهرچوبرتالشواقعشدهاستی م) ع( کاظمی ارتگاهازنوادگانامامموسینزیا:  ارتگاهنرگسخاتونیز-

  ). /http://seeiran. ir( داشتهباشدی همنقشمی وخارجی توانددرجذبگردشگرداخلی موجوددرمنطقهتالشم

. ستواقعاتالشنسیدنیکیشهرهشتپرشهرستايستادررومتبرکهيینبقعها): ع(ی کیدنیبقعهمتبرکهیآقاس-

ی بقعهکاشي جلوي مترازآجراستونما84نبقعهبهمساحتحدودیاي بنا. شناسندی م)ع( کاظمی امامموسندزفرمزادهرامااینوزهامرا

 بقعهحدودینا. ستانصبمزادهمااهنبرمرقدوآستیلاجنسازضریحمشبک. استی بهعالیباطرحکتي کار

ی مهرگانصومعهسرائ(نددهانمواثحدایکبقعهدنزدرنیزيمسجد. دمیشوبشهرمحسورگبزنقبرستاداردومینرزهکتا2

  . )1394،ودوستدارفشتکه

ي لومتریک5 در) ع( الزنوادگانحضرتامامجعفرصادقیآستانمقدسمتبرکهبابااسماع: لیبقعهمتبرکهبابااسماع-

  . قرارداردی نالمللیوبی تیتالشبطرفآستارادرکنارجادهترانز

  شهرستانتالشي معنوی فرهنگي جاذبهها:ب

 مهاییبهناآوازینموسیقیبرساساا. ستاتالشمقدمتقووترینعنصرهویترزموسیقیبا،نبااززپس : یقیموس-

«  و»هااهو« ازي اهامجموعهربرمحو. داردتعلقانیراستگاهیدیفموسیقیرازردشوهستگایدفضانستودکهبهارداردقر»نستود«

. شکلگرفتهاند» هاممقاهیزر« و»  نغمهها«  نیوهمچن»  هادهپر

مننشارایلدوابینهردجزییموجووتتفااردبرخیموارداردودرتالشقرممختلفقويهالیتاتقسیماوتحتتاثیرلهجه،نستونکهدیاجالب

. )119- 120:1380،یعبدل(دهدی

. دامورابطهانسانباآنهاست،جنگل،هبطهکورامحیططبیعیشاملازمتاثر،مینقواندگییزهاجلوهسایرنموسیقیمحلیتالشهمچو

ي نحالجنبههایکهدرع،مردمدانستي نشهنریتوانآنراجلوهگاهآفری استومی تبلورذوقوهنرمردممحلی عدستیصنا:یعدستیصنا-

. قومومنطقههستندکی یرانفرهنگیسفی عدستیصنا. شودی کقومدرآنیافتمی یوفرهنگی واجتماعي اتاقتصادیروزمرهوحی زندگ

ی عدستیصناتیفیداردوحضورگردشگربربهبودکی اتیتحیمناطقاهمي وتوسعهاقتصادي درصنعتگردشگری عدستیداتصنایارزشتول

. )70:1389،معصومي ریقد(کندی کمکمیی دوبهاشتغالزایافزای دآنهامیشتولیوافزا

ازدوکهتالشهموجبشد،یگریدسوازصنعتوهنردرمینزینسردماسالهمراربقطوالنیچندهزاسوویکسوازفیاییتالشاجغرطخاصیشرا

محیوینصنایعباطبیعتناندگازساانوبینشهنرمندوتفکر،سنتها،مسوآدابور.باشداپرمحتوعوستیمتنودصنایعوزدارايمراکهنتايهاران

. )1394،ودوستدارفشتکهی مهرگانصومعهسرائ(داردبطهمستقیمرافیاییاطجغر

چموش،یمبافیجاج،یبافمیگل،ینمدمال،يگرسفال،یربافیوحصی سبدبافجملهازستیگوناگونیدصنایعدارايتالشنشهرستا

  . گرددی عمعرفینصنایازاي شدهتعدادی نمقالهسعیدرا. جاستینمنطقهرایگرکهدرایودههاهنردی بافشال،یبافجوراب،يدوز

ی اطالقم)بدوندرز(ي پارچهاکیسبکو،نرم،بدونپاشنهی بهپاپوش)اپاوزارییاچاموشیاپاافزار(چموش: يچموشدوز-

ي گریدی درمنطقهتالشنوع. النبودیپربرفگي مورداستفادهدامدارانوچاروداراندرکوههادکهگرد

. تـشددابررکا،ارداردقريپایینتريجهدردرنظرکیفیتازکههباغیشددکهباپوستومارزردهمعمولبود(feteni)یازچموشبهنامفتن

ماکمیمناییابتدهیاشیونههماـبودهنینکراتغییرچندنتاکنوندورسالیاازستکهاشیروپوستزيسادهماوآباغیدموختنفنآلرحاـهدر



  يگردشگری نالمللینکنفرانسبیاول

  )لیتاستاناردبیبامحوري  توسعهگردشگري مطالعهفرصتهاوچالشها(

٧

www. tourism2019. Ir  

نزصیقلزدنوپی،یختنرنگر،ريکاشیکا،ريکازوما،ننمکپاشید،دنرـکرموـمت،ررياـمکاعرزدنکـهآ،مچرنآبزدنظمیافتهترهمچو

  . )1394،یگشتی بهنقالزهاشم 54- 56:1387،دستی ته(ستهایدـسوزیررـمرانااـکدتاـسایبه

 ازآنکهي درنمونها. شودی درانواعمختلفبافتهم،نامداردوازنظرنقش) گروه(ای)روهیپونهگ(ی درزبانتالشی جورابپشم: یجورابباف-

ي استجورابهای گفتن. شودی خودرنگبافتهمي رسدوغالباازپشمهای استکهتازانومي جورابساقبلند،نامندی م)زنگهگروه(

 جدرتالشکهیرای پشمي ازجورابهاي گرینوعد. لشدهاستیپاشنهوساقتشک،کفهجوراب،جورابي چونروی مختلفي ساقدارازقسمتها

. )177:1382،يشکور(شودی استکهتاقوزکپابافتهشدهوساقنداردومخصوصزنانبافتهمی جوراب،نامدارد) یتون(ای)وهیگ(

ی رنگي شمباکامواهایاببودنپشموابریبهجهتنااکنونشدکهی شمبافتهمیانازابریشکشکردنبهبزرگانواعینجورابهاعالوهبرپشمهنگامپیا

  . )1394،یگشتی بهنقالزهاشم37:1387،دستی ته(شودی بافتهم

ي های بابررس. ستاوالتالشمتدآندرستکهبافتاجملهصنایعیاز،بشريهاازندایرزنخستینازیکیانبهعنوگلیم: یمبافیگل-

ي توسطافرادی مبافیشگلیسالپ100 تا80 درحدود(بهعمآلمدهمعلومشد

. ستایافتهرواجنددهاکرتمهاجرلخلخاونمین،انعنبر،بیلناردمناطقمختلفیچوازتالشدرسکونترمنظوکهبه

مهدرکنداپررتستبافتهبهصودیناتولید،ورزياـکشداـجهادارهیگلیمبافیتوسطدمتعديهاهگارکاازيندراهاپیودرسالمیبانقالازابعد

 شازیانهبیشگسترشیافتهوسالیشازپینآبادیاباالدهاسالمپیسکهـجملازالمـسیااـهنهستاصدردناطقمختلفتالشبهخصو

  . )1394،یگشتی بهنقالزهاشم65:1387 دستی ته)(شودی دمیمتولیمترمربعگل1000

: یمبافیجاج-

. ستناهاپنهارتانمیادرهادپونوهانمایارگلیمتافبرخالدهونگینبوراهراهورغلبحآناکهطروتینتفاابا،ستشبیهگلیمایابافتهجاجیم

. رودی رهبهکارمینوغیخورچ،شرـامفـیچیـپابوـختخر،ازدـنارـیانزوـهعنـستبافتهبدینا

)  رانبودهیارایانحصارادراخت(وتـسرداراوـیرینهبرخدقدمتیازجاجیمبافی

ی دمیرهتولیالنوغیگ،التترکمنیا،نتاـسدکر،ناـبایجآذر،لاـهخلخـجملرازوـمناطقمختلفکشيستاهانروساکناوعشایرسطوتو

  . )1394،یگشتی هاشم(شود

. ستنابومیتالشاوقدیمیرستیبسیادصنایعازیکینمدمالی: ینمدمال-

. یگربهنمدتوجهمیشدطدنقاازینمنطقهبیشدرابهعللمختلفوشتداگوناگونیرفتالشنمدمصادر

. ستاطوبتربرابریآندرناپذیرذنفو،نمدبهتالشدمرـهمـعالقومهمترینعلتتوجه

. دلیهیعنیپشمناشیمیشودهاواـمازهـتکـسااییـیژگیهوبهطمربويناپذیرذیننفوا

. دهدبواطوبتخورعایقومـمحکموگرعاوشتهباشدمصنوداتسلطرتومهادخورکالدرگرنمدماا

یشپشماباپید،رخزيیابدرجنويهارهکنادرشمالیساکنامقواستکهازآناحاکی،مفرغیوسنگیيهادوكبااهنمدهمرازکشفنمونههایی

موررـنازندایرزینامانیکزنددراکهريبهطو،ندانستهداییمنطقهاهوآبویطاحصیرباتوجهبهشرازایگزینپسـرینجـمناسبتوبهترینآنرا،

 26-27:1387 دستی ته(ودمیشبوـهمحسـنداامرـطاقتفرسربهسببکانمد. تبدیلشدنناآندگیوریزضرمقالازاطوبتگیربهیکی

  . )1394،یگشتی بهنقالزهاشم

. شودی دهمینامnawruzama)ماهنوروز(نتالشانیهمدرب)اسفند( نماهسالیآخر: مراسمنوروز-

... ونوسلباءوشیااخریدوخانهتکانیازعماهیباطبیعتاهمرايبرزنیاردموتمااقدراکنادر

. کنندی زاقداماتخودراشروعمینروزنودهندگانرتبشاووانهاخروزنو

اصلیانفرانوتکخو،ستاتراصدشکهخواولنفر،داردظیفهمشخصیومعموالتاسهنفرندکههریکوههرگروستاهیوگرريکاینوروزخوان

. کندیمحملهراشدآوريجمعيیاایعنیهد،رباهکشیاحملکنندربامنفرسوو)رهکریواگ(انهمخوهوگیرنددممیدو،ست

اینوروزنامهرابهسندبیهیچمقدمهرمیکهيانهخابههر،میکنندزغاآمحلههادرادرخوارگذوگشتاهونیکشدرتاازپسروزهرههاوینگرا

ی دوگاهنخوانی می وترکی ،تاتیفارس،یمختلفتالشي زبانها

. ننداهدکهبیشتربخوانهامیخووازآضینیستروزیرابهیکنوزخودصاحبخانهین
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ی جورابوتخممرغم،قند،مثلبرنجیی زهایچگاهییونقدیهگادمیشودادههااننامهخوروزیاییکهبهنواهد

هندکهانهامیخوضازآعوودرهنددمیاومناسببهايهدیهوستهاخوزشپوروزخاننواز،باشدیرخدادهمدبدآپیشادهايخانوايگربرا،باشد

ي نمونها. دمیشودادهنهاآبهيبیشتريیااهدوننداکهبیشتربخودستهمیشواخوانهاخوروزنودیازشاوبرعکسدرزمان،نندایگرنخود

  : میآوری نجامینوثابتاسترادرایکهمعموالحزی ازآهنگنوروزخوان

  ایبهحقوحرمتسورهتبارکاوسالرونمبارکو

  . )1394،کلوري خوشحالومجاور( باذولفقارآمدخوشآمدی بهارآمدبهارآمدخوشآمدعل

ي اهیاقهوهایشتربهرنگسیکهب)شال( مبهنامیپارچهزبروضخی مردانتالشعمدتاازپشمنوعی پوشاکسنت: پوشاکتالشان-

ی لمیکنندوتانوددرصدپوشاکمردانراتشکی دمیآنرابااستفادهازپشمتول،یخوداهال. شودی همیدتهیوسف

یی باشدودرموارداستثنای ودستکشمی وجورابپشمي قهوشلواربندیجل،)باشلق(کپنک،یدهدکهشاملکالهپشم

ی کیوپالستی کیالستي پاتانهوگالشها،چموشیاچاموش( ژامهوکالهوپاافزاریوپ،کنندی همیزتهیدبرهنیچوخاراازپشمسف

) مازرده( دوم،شودی همیواناتتهیکهازپوستخامح)کالرده( اول: شودی همیپاافزارآنهاازسهنوعمادهخامته. دبهآنهاافزودیزباین)

. باشدی جامعهمي قشرباالي شدهگاوومعموالبرای کهازچرمدباغ)یفتن(عموممردماستوي هشدهوبرایکهازچرمسادهته

. میباشدونتتروازحتماسفیدممترویتایکونقلیکمتراکهحدسرمیکنند)دستمال(چارقدمعموالنناز

شرونگورشتیدرگلهاداردوازمترمیباشدکهچینردهتاچهاوددوازدهحدایدرچهرشاملپاارشلومبهناطبرخینقاودرمندایا)پاجمه(نتنبا

ی بهنظرم. دمیشوهمهپوشیداپیژرويبرونمیباشد

 نقلمیکندکهجویاولتاسفرنامهازعبدلیيقااآیرافتهلباسگذشتگانتالشاستزیریینلباستغیدایآ

ي زگانمویدوش،ظاهرنمیشوندهپوشیدمعاءمالدرنیایرایزنهاعشایرفکهخالدمیشوهیدندتالشانمیاندرناسزیباترینلباز:

ي سوبافتهاندکهبدونسراندازبرشانههایخودرادرپشتوچهارگ

  . )153:1371ی عبدل( آنافتادهاستي راهنشانرویدمکهدامنکوتاهبهتنداشتندکهپیفقطهشتیادوازدهزنراد،آنهاافتادهاست

. نددارنقش... وتمکنمالی،مذهب،محیططبیعینهاییچوریکجامعهمعیادممرموتغذیهیکقوعنودرمعموال: یمحلي غذاها-

سبزیماولراداردوبرنجمقانجلگهنشینانیدرب،داردمحلسکونتومحیططبیعیراصلیانقش،خصرابهطونتالشادنزودرعمرابطونگیالدر

. ندرادارینموقعیتاگوشتتولبنیانونا،بینعشایردرلیونداردارقرمدوممقاتدرحبوباتوجا

صبحانهبهناچموشايهاهعدایوبرنتهیهنانمکامانتیجهعدنمسطحودرییوزمالوگلدجوووئمیرشدابا،سویکازکندگیمساکناجلگهپردر

. دمیشوفمصرهعدوهرسهدربرنجرا

باقال  بادوگرمغز،)ی تخمماه(یماهشپیلابااههمر،دشوفگرصبحانهبرنجمصرا،ستاکافیايصبحانهغذ،ودهینمحددرا

با ی باگوشتمرغیااردکیاماه) کته(،الدرآنستکهمعموانهایروزاکاملترینغذرنهاو،دهدبواخوسردي پلوبادوباگربشاودو

... و)لهیمجوق(،خورشتعدسنشتفسنجورخو،شترلوخوآ،وشتکدرخو،شترقیمهخو،شترباقالخو،نمجادبايشتهارخوانواع

. است... وی رزاقاسمیاکوکویامکتهب،شامسبکتراستي غذا. شودی ربودهخوردهمیازوسیپ،ارینهاخیکههمراها

ي اولپلوحالت: دبرنجبهسهشکلتهیهمیشو. اندرمقامدومقرارداردیوگوشتماکی ماه،یلفراوانیبهدل،بعدازبرنج

ی امخلوطماهیوآلبالوي وسبزغنروپلوکهگاهیبادومحالت،کتهاستکهبرنجخالصاست

. ستاترهچسبنددهوپزکرآب،آبکامالباراکتهکهبرنجمحالتسواستودر

ی منطقهقوم،تالش( سندهکتابینو. دمیشوردهستخودبالوقاشقچنگاوننباشدحتمابدعیوماشتیرخواگرغذارداموازخیلیدر

. شناختی نانرانمی نکتاببهاعترافخودتالشانکسیرایشازتحریسالپی کهتاس: اعتقاددارد)رانیدرشماال

ي برای شمالي هاتالش. شهرتداشت)موچهنان( کردندکهبهی همیوپنجهکشتهی رنانلواشیالقاتازگندمکاشتهشدهتوسطخودعشاییدر

  . )161:1368،بازن(. پزندی کسنگداغمي یرخاکستریارویازي یکصفحهفلزي یگالشهانانرابرروی پزندولی می هنانآنرادرتنورخانگیته

ی هفتگي بازارها. زهستندیلکنیتالشوگ،تات،کرد،ازهمهاقوامازجملهتركی هفتگي دربازارها: تالشی هفتگي بازارها-

. کشنبهبازارتاجمعهبازاری،شودمثلشنبهبازاری لمیکهبازارتشکي اولبخاطرروز:شوندی مي ارنامگذاریبراساسدومع
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... سارویبازارل،قیبازارحو،)چهارراه(بازارپرهسریارضوانشهر،بازاراسالم: لبازارمثالیدومبراساسمحلتشک

رمحلهادبیگزدرنشهرکهقبالاضورفعلیزارشنبهبارجملهچهادازیلبواناسروخصوصیادفراشتندیعنیمتعلقبهدایلیتایهوهازارگذشتهبادر

ی ول) 110:1378،یعبدل(. پبودیوکخانونصرتاللهخانپسرمرحوماماناللهخانسرتیکهمتعلقبهمرحومبنشهرتشکیلمیشداضو

ي جادیکسریهرمنطقهاستکهضمناي آنهاباشهرداری توهماهنگیریاماامروزهمد،نداردی اگروهخاصیدرزمانحالتعلقبهفرد

ي کبرایتبهشرطتملیدمالکییبازاروتاي وقطعهبندی سبهداشتیوساختنچندسرو يحمحوطهیاآسفالتکاریتسط،التازجملهیتسه

  . کنندی افتمیراازبازارگردانباارائهقبضدری فردخاصهرهفتهمبلغ

 شازیساالنهب. درشهرستانتالشبرگزارشد1392 زسالییالندرپایدرگي وینجشنوارهکینخست: شهرستانتالشی محلي جشنوارهها-

. الناستیدرگي ویدوکشتکینشهرستانمرکزعمدهتولیشودوای دمیدرتالشتولي ویهزارتنک50

. داردخوبینیزربسیانمشتریاونیاستدردکیفیتازهوندانظریازبهترینکیوتالشيویک

  . باشدارتاثیرگزوتالشمهمنشهرستاورزيکشايظرفیتهالوینمحصوامعرفیدرندامیتويکیوارهنخستینجشنواريبرگز

ی جادشورونشاطاجتماعیا،لمنطقهیاشاعهوفرهنگاصسوباتانتالشبااهدافی محلی بومي هاي جشنوارهباز-

  . منطقهدرییالقسوباتانشهرستانتالشبرگزارشدي نمردموتوسعهگردشگریدرب

  . النباشدیژهگیکشوربهوي براي برندگردشگری تواندنوعی می محلي غذاها: درتالشی محلی بومي جشنوارهغذاها-

  . )1394،ودوستدارفشتکهی صومعهسرائمهرگان(تازهآبادتالشی درطرحساحلی محلي جشنوارهپختغذاها-

ي هاي باز-

... و،نهیکالپات،)وزهمزا(زيبادوگر،زوزو،لهمزایپ،زيسنگباوباغیشزيبانیاهما)دالهمزا(بهنتالشادنزدرمهميهازيبااز:یمحل

ی پرداختهم،کهدرشهرستانتالشداردي شتریتبیبهعلتعموم)باکمربندي باز(شیباغي بازازآنها،ی حیکیکهبهذکرتوضدبرمناانمیتورا

باشدکه ینمتالشابمحبوي هایزباازیکیزيغیشبانیاهماالهمزدا: شود

کشند یمپنجمترلبهطوهیردایکابتدا. استقیبتشکیلیافتهرتیمازدونفردهکثرانفرتاحدرچهاازقلاحدیآنعضاا

یی آنها. مانندی رهمیرونازدایبي هوعدهایرداخلهایداعددگذاشتهوخويپاهانمیارادرپنجغیشوداحدیوگیررسپسیاو

ی شهاتالشمیبرداشتنغي هاهمبرای رونیدمحافظتوبیبا)دالهها( شهایازغ،مانندی رهمیداخلداکه

هستند رهیداخلداکهاديفراتا کنندی اقدامبهبرداشتنکمربندم،هلدادنمثلدمتعديباحملههاکنندو

خلیهداینازابعدردوخلهستندبخودانهاییکهآبهشپاوشتباهیبکندانیوبیرادفرازامیکندکهیکیامهپیدادامانیزتازدنینوابزنندراباآن

  . )1394،کلوري خوشحالومجاور( مهمییابداداقبلیروالطبقزيبارهباروندودوی هابهداخلمی رونیرهوبیرونازدایبهبا

  ساریقلعهصلصاللانیمری حمامباستان
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  سردارامجدی لکاخباستانیبقعهبابااسماع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  تالشی عدستیصنا

  ي ریجهگیونتي جمعبند. 5

  

ي الزمبراي نهسازیدرزمی جوامعسعی ستوتمامیدهنیچکسپوشیدرسطحجهانبرهي تگردشگریامروزهنقشواهم

 رانکهآنراجزیای غنی راثفرهنگیومي وهنری خیباتوجهبهآثارتار. دارندي جذبگردشگروتوسعهگردشگر

ی نهزارسالهمیچندی باستاني لوجودمحوطههاوگورستانهایرانبهدلیزدرشماالیشهرستانتالشن،ثقراردادهینحیکشوربرترازا10

ي ازمقاصدگردشگری دداردوبهعنوانیکیلتختجمشیرازبهدلیراداشتهباشدکهاصفهانبهجهتداشتننقشجهانوشی گاهیتواندهمانجا

ي حفظوبازسازی بازماندهازدورانباستانی راثفرهنگینمینآثاربهعنوانمهمتریناستکهاینهدفمشروطبهایردوایقرارگی فرهنگ

ی ناماکنفرهنگیدرکنارایی رایوپذی امکاناتاقامت،یارتباطي ازمانندگسترشراههایموردني رساختهایدهاوزازکارکري شوندومجموعها

ی فرهنگي گردشگري دهدکهشهرستانتالشبادارابودنجاذبههای نپژوهشنشانمیجایردنتایغاتمناسبصورتگیجادوگسترشیابدوتبلیا

ی لدسترسیبهدلی عیطبي باشدامامتاسفانهجاذبههاازتمامنقاطکشوري اریگردشگرانبسي رایتواندپذی هرسالهم،فراوان

ی وفرهنگی خیتاري نسبتبهجاذبههاي شتریشترگردشگرانباآنهاازتوجهبیبیی آسانوآشنا

یی عدمآشنا: همانندي بامشکالتمتعددی فرهنگي نهتوسعهگردشگریبرخوردارندوشهرستانتالشدرزم

ی باستاني درمجاورتبناهای واقامتی اتکمبودامکاناتخدم،تالشی ومذهبی خیمسافرانوگردشگرانازاماکنتار
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ي کمبودجشنوارهها،ی ومذهبی خیتاري غاتمناسبازجاذبههاینبودتبل،ی خیتاري ازبناهای شخصي بواستفادههایتخر،وامامزادگان

ی  خیوتاری فرهنگي استکهجاذبههای ندرحالیباشدوای مواجهم... شهرستانتالشوی محلي غذاولباسها،یعدستیصنا

  . برخورداراستی عیطبي رانسبتبهجاذبههای نفراوانیشتریشهرستانتالشب

  :گرددی رارائهمیشنهاداتزیپ،درشهرستانتالشی فرهنگي توسعهگردشگري نبرایبنابرا

  ی خیدرکناراماکنتار)ییرایوپذی احداثاماکناقامت( ازیموردني رساختهاینزیتام-1

  ونحوهبرخوردباگردشگرانیی بهمنظورراهنمای آموزشافرادبوم-2

  بهفرهنگوسنتشهرستانتالشاحترام-3

4-

یورفاهشگردتبلیغگرربهمنظوريعتبایاهارتکاارهایوماهويشبکههاوینترنتهایژوتباطیبهارنوینيهااربزدهازاستفایامینههازتقویت

  گردشگران

ي جاذبههای درمنطقهبهمنظورمعرفی فرهنگي تگردشگریبامحوریی نارهایشگاههاوسمینما،شترجشنوارههایهرچهبیی برپا-5

  شهرستانتالشی خیوتاری فرهنگ

  شهرستانتالشی فرهنگي گردشگري ومستندازجاذبههای غاتیتبلي لمهایساختوپخشف- 6

ي مناسبازبناهاي وبهرهبرداري مجوزکاربري اعطا -7

  . شودی ازآننمی ستیچاستفادهتورینبناهیرکاخسردارامجددرمرکزشهرتالشکههماکنونباتوجهبهسرپابودنایانظیقابالح

  شهرستانتالشی وفرهنگشناسی باستانشناسي جادوگسترشتورهایا -8

  یخیتاري درخصوصحفاظتومرمتبناهایی مهایبمسئوالنجهتاتخاذتصمیترغ -9

  

  

  فهرستمنابع. 6

ی اسالمي سمدرجمهوریتوري اثراتاقتصادی بررس"،)1379(. س،انیریوام. م،یصباغکرمان. 1

  . 16 شماره،چهارمدوره،یبازرگاني مجلهپژوهشها"،لدادهوستادهیرانبااستفادهازتحلیا

  ي شهري زیانتشاراتشرکتپردازشوبرنامهر،انیفرشادنور: ترجمه"،شهرهمچونچشمانداز"،)1378(. ت،ترنر. 2

  . ایلیفرهنگا،انتشاراترشت"،النیگی عدستیصنا"،)1387(. ف،دستی ته. 3
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