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استان گیالن:
استبٖ ٌیالٖ ثب ٔسبحتی حذٚد ٞ ۴۱ضاس ویّٔٛتش ٔشثغ دس ٔیبٖ سضت ٝوٟٞٛبی اِجشص  ٚتبِص دس ضٕبَ ایشاٖ
خبی ٌشفت ٝاست .ایٗ استبٖ ثٚ ٝاحذ خغشافیبیی خٛٙة دسیبی خضس تؼّك داسد  ٚثب استبٖ ٞبی اسدثیُ دس غشة،
ٔبص٘ذساٖ دس ضشق ،ص٘دبٖ  ٚلضٚیٗ دس خٛٙة  ٚدس ضٕبَ ثب وطٛس آرسثبیدبٖ  ٚدسیبی خضس ٕٞسبی ٝاستٔ .شوض
استبٖ ٌیالٖ ،ضٟش سضت است  ٚضٟشٞبی ٔ ٟٓآٖ ػجبستٙذ اص :آستبسا ،آستب٘ ٝاضشفی ،ٝثٙذس ا٘ضِی ،سٚدثبس ،سٚدسش،
ضفت ،صٔٛؼ ٝسشا ،ف ،ٗٔٛالٞیدبٍِٖٙ ،شٚد ٞ ٚطتپش.
موقعیت جغرافیایی
استبٖ ٌیالٖ ث ٝصٛست ثذ٘ ٝای پشزٕی ضىُ ضبُٔ خٍّ ٚ ٝاستفبػبت ٔطشف ث ٝآٖ دس خٛٙة غشثی دسیبی
خضس ٚالغ ضذ ٜاست .ث ٝعٛس وّی ایٗ استبٖ ثٚ ٝسیّ ٝسضت ٝوٞ ٜٛبی اِجشص  ٚوٞ ٜٛبی تبِص اص ثمی ٝسشصٔیٗ ایشاٖ
خذا ضذ ٚ ٜخض ٚلسٕت خٛٙثی دسیبی خضس ث ٝضٕبس ٔی آیذ .استفبػبت دس استبٖ ث ٝد ٚلسٕت سضت ٝوٞ ٜٛبی غشثی
 ٚسضت ٝوٞ ٜٛبی ضشلی تمسیٓ ٔی ضٛد .
سضت ٝوٞ ٜٛبی غشثی :ضبُٔ وٞ ٜٛبی تبِصٔ ،بس ،ِٝٛپطت ٝو،ٜٛ
ٞضاس دس ٜسٚد آستبسا تب تٙٔ ٍٝٙدیُ ثب خٟت ضٕبِی– خٛٙثی ،ثٝ
صٛست زٙذیٗ سضت ٝزیٗ خٛسدٌی ٔٛاصی ٘بٔتمبسٖ است وٌ ٝیالٖ
سا اص اسدثیُ  ٚص٘دبٖ خذا وشد ٚ ٜضٟشستبٖ ٞبی آستبسا  ٚتبِص ٘یض
دس لسٕت دأٞ ٝٙبی ضشلی ایٗ وٞ ٜٛب خبی ٌشفت ٝا٘ذ .وٞ ٜٛبی
ٔشتفغ ایٗ ثخص ٔطتُٕ ثش و ٜٛثمشٚداؽ ثب استفبع ٔ ۳,2۰۰تش ٚ
ٔبس ِٝٛداؽ ثب استفبع ٔ ۳,۴۰۰تش است  .سضت ٝوٞ ٜٛبی ضشلی ٘یض؛
٘بٕٛٞاسی ٞبی دیّٕبٖ ،الٞیدبٖ ،ػٕبسِ ٚ ٛخضساٖ سا ضبُٔ ٔی ضٛد
 ٚث ٝصٛست زٙذیٗ زیٗ خٛسدٌی ٔٛاصی ٘بٔتمبسٖ ثب خٟت غشثی– ضشلی است و ٝاص دس ٜسفیذ سٚد تب وٞ ٜٛبی
استبٖ ٔبص٘ذساٖ ٌستشد ٜضذ ٜاست .ضیت تٙذ دأٞ ٝٙب ،ث ٝعشف دسیبی ٔبص٘ذساٖ  ٚضیت وٓ آٖ ث ٝعشف دسٜ
ضبٞشٚد است .اص وٞ ٜٛبی ٔ ٟٓایٗ ٔٙغمٔ ٝی تٛاٖ «دسفه و»ٜٛ
ثب استفبع ٔ 2,۷۰۰تش٘ ،بتص و ٚ ٜٛسٕبٔٛس سا ٘بْ ثشد .فشسبیص آة
ٞبی سٚاٖ ،دسٞ ٜبی ٔتؼذدی دس آٖ ثٚ ٝخٛد آٚسد ٜاست .
دس وٙبس سضت ٝوٞ ٜٛبی اِجشصٚ ،خٛد خٍّ ٝدس استبٖ ٌیالٖ اص إٞیت
خبصی ثشخٛسداس است .خٍّ ٝدس استبٖ ٘یض ث ٝد ٚثخص خٍّ ٝضشلی
 ٚخٍّٔ ٝشوضی تمسیٓ ضذ ٜاست .خٍّ ٝضشلی ث ٝصٛست ٘ٛاسی ثیٗ
سٛاحُ دسیبی خضس  ٚدأٞ ٝٙبی ضٕبِی اِجشص غشثی ،ثب ٚسؼت ا٘ذوی
ٚالغ ضذ ٜو ٝث ٝعٛس ٔستمیٓ تحت تبثیش آثشفت ٞبی ثسیبسی اص
سٚدخب٘ٞ ٝبی سبحّی ثب خصٛصیبت سیالثی لشاس ٌشفت ٝاست  .خٍّٝ
ٔشوضی ث ٝضىُ ٔثّث ،دس حذ فبصُ أبْ صادٞ ٜبضٓ ،ا٘ضِی  ٚزٕخبِ ٝث ٝصٛست ٚسیغ تطىیُ ضذ ٜاستٟٓٔ .
تشیٗ ػٛأُ ٔٛثش ثش ٚسؼت ایٗ خٍّ ٝػجبستٙذ اص :سسٛة ٌزاسی سٚد سفیذ سٚد ،تجخیش ضذیذ ٔٙبثغ آثیٚ ،خٛد ٌسّی
و ٝثبػث خذا ضذٖ سضت ٝوٞ ٜٛبی غشثی اص سّس ٝسضت ٝوٞ ٜٛبی اِجشصضذ ٚ ٜسجت حشوبت عجمبت صٔیٗ ث ٝسٕت

ضٕبَ ٌشدیذ ٜاست ٘ ٚیض ػٛأُ دیٍشی و ٝدس ٌزضت ٝثبػث پبییٗ سفتٗ سغح آة دسیبی خضس ٌشدیذ ٜاست.
استبٖ ٌیالٖ ث ٝعٛس وّی دس لّٕش ٚآة ٛٞ ٚای ٔؼتذَ ٔ ٚشعٛة لشاس داسد ٔ ٚشعٛة تشیٗ ٔٙغم ٝسٛاحُ خٛٙثی
دسیبی خضس استٔ .دبٚست ثب دسیبی خضسٚ ،صش ثبدٞبی ٔحّی زٌ ٖٛشٔیص  ٚثبد ٔٙدیُ ،استفبع  ٚأتذاد وٞ ٜٛبی
اِجشص غشثی  ٚتبِص ،خبث ٝخبیی تٛدٞ ٜبی ٛٞایی ضٕبِی  ٚغشثی  ٚپٛضص ٔتشاوٓ خٍّٙی اص ٔ ٟٓتشیٗ ػٛأُ
ٔٛثش ثش آة ٛٞ ٚای استبٖ استٔ .یضاٖ ثبس٘ذٌی دس استبٖ ث ٝثبدٞبی ٔشعٛثی ثستٍی داسد و ٝدس صٔستبٖ اص ضٕبَ
غشة ،دس ثٟبس اص ضشق  ٚدس تبثستبٖ  ٚپبییض اص غشة ٔی ٚص٘ذ .ایٗ ثبدٞب ٛٞ ،ای ٔشعٛة دسیب سا ث ٝسٛی خٍّٝ
ٌیالٖ ٔی سا٘ٙذ .ایٗ تٛدٞ ٜبی ٛٞایی ثش اثش ثشخٛسد ثب تٛدٞ ٜبی ٛٞای ٔشعٛثی و ٝاص سٛی دسیبی ٔذیتشا٘ ٝثٝ
سٛی فضبی دسیبی خضس ٔی آیٙذٛٔ ،خت ثبس٘ذٌی ٞبی فشاٚاٖ  ٚعٛال٘ی ٔی ض٘ٛذ ٟٓٔ .تشیٗ ثبدٞبی استبٖ وٝ
تبثیش ٚیژ ٜای ثش عجیؼت ٔٙغمٔ ٝی ٌزاس٘ذ ػجبستٙذ اص :ثبد ثیشٖٚٚا ،ثبد خضسى ،ثبد سشتٛن ،ثبد دضٚٝٙا ،ثبد ٌیّٚٝا،
ثبد ٌشٔص یب ٌشٔیص ،ثبد ٔٙدیُ ،خطه دضٚٝٙا ،وٙبس ٌیّٚٝا ،ثیشٌ ٖٚیّٚٝا ،آفتبة ثٛض ،ٝسیبٜٚا ،وٛیتٓٚا  ٚثبد
سَٕبْ .دس استبٖ ٌیالٖ حٛصٞ ٜبی آثخیض ثضسي  ٚوٛزىی دیذٔ ٜی ضٛد و ٝاص ٔٙبعك ٔشتفغ دس غشة  ٚخٛٙة
استبٖ سشزطٌٕ ٝشفت ٚ ٝثب ٚاسغ ٝتبالة ا٘ضِی  ٚیب ث ٝصٛست ٔستمیٓ ث ٝدسیبی خضس ٔی پی٘ٛذ٘ذ .ثب تٛخ ٝثٝ
فشاٚا٘ی ٔیضاٖ ثبس٘ذٌی ثبیذ ٌفت وٌ ٝیالٖ اص ٘ظش تؼذاد سٚدٞب ،خٛیجبسٞب ٙٔ ٚبثغ عجیؼی آة خضٙٔ ٚبعك استثٙبیی
دس وطٛس حتی دس خبٚسٔیب٘ ٝاست ٕٞسٙیٗ اص ٔ ٟٓتشیٗ سٚدٞبی استبٖ ٔی تٛاٖ ث ٝآستبسازبی ،وشٌب٘شٚد،
سفیذسٚد ،پُ سٚد ،ضفبسٚد٘ ،بٚسٚدٔ ،شغهٔ ،بس ِٝٛسٚدخبٖ ،پسیخبٖ ،ضٕشٚد ،ضّٕبٖ سٚدٍِٙ ،شٚدخبٖ  ٚسٚدخب٘ٝ
ریّىی اضبس ٜوشد.

پیشینه تاریخی
ثش اسبس وبٚش ثبستبٖ ضٙبسبٖ ،تبسیخ ایٗ ٔٙغم ٝثٞ ٝضاسٞ ٜبی پیص اص ٟٔبخشت آسیبیی ٞب ٔی سسذ .پس اص
ٟٔبخشت الٛاْ آسیبیی  ٚدس پی اختالط ثب ثٔٛیبٖ ٔٙغم ،ٝلٞ ْٛبی خذیذی ثٚ ٝخٛد آٔذ٘ذ و ٝاص ثیٗ ایٗ الٛاْ؛ دٚ
لٌ ْٛیُ  ٚدیّٓ ثیطتشیٗ تبثیش سا ثش ٔٙغم ٝداضتٙذ .ثش اسبس ضٛاٞذ تبسیخی؛ فشٔب٘شٚایبٖ ایٗ الٛاْ اص آصادی وبُٔ
ثشخٛسداس ثٛد٘ذ ٞ ٚیر ٌب ٜدس ثشاثش حبوٕبٖ دیٍش الٛاْ حتی دِٚت ٔبد تسّیٓ ٘طذ٘ذ .
دیبوٛ٘ٛفٛ٘ ،یسٙذ ٜسٚسی ،دس وتبة «تبسیخ ٔبد» ٔی ٘ٛیسذ« :دس اساضی ٘ضدیىتش ث ٝوشا٘ ٝدسیبی وبسپیٗ ٘ ٚیٕٝ
پبییٙی دس ٜلضَ اٚصٖ یب سفیذسٚد ٘ ٚمبط ضٕبِی تش آٖ ،پبدضبٞی ٞبی وٛزه ٚخٛد داضت  ٚلجبیّی دس آٖ خب ٔی
صیستٙذ وِٛٔ ٝفبٖ ػٟذ ثبستبٖ ثؼذٞب ایطبٖ سا «ٌُ ٞب» « ٚوبدٚسیبٖ»  ٚغیش٘ ٜبٔیذ٘ذ .وبسپی ٞب ،اص ٘خستیٗ
لجبیّی ثٛد٘ذ و ٝدس ایٗ ٔٙغم ٝیؼٙی دس ٔحُ ٌیالٖ أشٚصی ٔی صیستٙذ .ثب تٛخ ٝث ٝوتیجٞ ٝبی سسٕی پبدضبٞبٖ
پبسسی ،سشصٔیٗ وبدٚسیبٖ ،وبسپیبٖ لذیٌٓ ،یالٖ  ٚثخص ٞبی دیٍش سٛاحُ دسیبی خضس أشٚصی خض ٚسشصٔیٗ
ٞبی تبثغ ٞخبٔٙطیبٖ ٘جٛد ٜاست  ٚایٗ ٘طبٖ دٙٞذ ٜػذْ تٕىیٗ ایٗ ل ْٛاص حىٔٛت ٞب ثٛد .دس صٔبٖ ث ٝلذست
سسیذٖ دِٚت ٞخبٔٙطیبٖ ،دِٚت ٔستمُ ایٗ ٘بحی ٝدس لشٖ ضطٓ پیص اص ٔیالد ثب وٛسٚش ٞخبٔٙطی ٔتحذ ضذ٘ذ
 ٚدِٚت ٔبد سا سشٍ٘ ٖٛوشد٘ذ .پس اص ٞخبٔٙطیبٖ ،سّٛویبٖ سشصٔیٗ ٞبی ایشاٖ سا ث ۷2« ٝسبتشاح» تمسیٓ
وشد٘ذِٚ .ی ٔطخص ٘یست وٌ ٝیالٖ خض ٚلّٕش ٚآٖ ٞب ث ٝضٕبس ٔی آٔذ ٚ ٜآیب یىی اص سبتشاح ٞبی ٌ ۷2ب٘ ٝثٛدٜ
یب ٘ٝ؟ اضىب٘یبٖ دس دٚس ٜسّغٙت خٛد ،دٛ٘ ٚع ایبِت دس لّٕش ٚحىٔٛتی خٛد داضتٙذ .ایبِت ٞبیی و ٝاعبػت اص
ضبٞبٖ داخّی داضتٙذ  ٚاص ضبٙٞطبٞبٖ اضىب٘ی ث ٝعٛس ظبٞشی تجؼیت ٔی وشد٘ذ  ٚدٔٚی ایبِت ٞبیی ثٛد٘ذ و ٝثٝ
صٛست ٔستمیٓ تبثغ حىٔٛت ٔشوضی ضبٙٞطب ٜاضىب٘ی ثٛد٘ذ  ٚثشای ٞش یه اص آٖ ٞب اص عشف پبدضبٞبٖ اضىب٘ی

فشٚا٘شٚا تؼییٗ ٔی ضذ  ٚتؼذاد آٖ ٞب  ۴۱ایبِت ثٛدِٚ .ی ثبص ٔطخص ٘یست وٌ ٝیالٖ خض ٚوذاْ یه اص ایٗ ایبالت
ثٛد ٜاست  .دس دٚساٖ سبسب٘یبٌٖ ،یالٖ استمالَ خٛد سا اص دست داد  ٚاسدضیش ثبثىبٖ ثب استطی ٔشوت اص ٞ ۳۰۰ضاس
خٍٙدٞ ۴۰ ٚ ٛضاس سٛاس ،ٜتٛا٘ست ٌیالٖ سا تصشف وٙذِٚ .ی ایٗ استص ث ٝصٚدی اص  ٓٞپبضیذ  ٚوبسایی خٛد سا اص
دست داد .ثب ثشٚص ٞشج ٔ ٚشج دس اٚاخش پبدضبٞى لجبدٌ ،یُٞب ثٙبى سشوطى  ٚتؼشض ثٕٞ ٝسبیٍبٖ سا ٌزاضتٙذ.
خسش ٚا٘ٛضیشٚاٖ دس آغبص سّغٙت خٛد استطى ثضسي ثٌ ٝیالٖ فشستبد ٌ ٚیال٘یبٖ سا ٔدجٛس ث ٝػزسخٛاٞی دس دسٌبٜ
وسشا وشد .پس اص ػزسخٛاٞی ایٗ ل ،ْٛا٘ٛضیشٚاٖ آٖٞب سا ثخطیذ  ٚایٗ الذاْ ثبػث ضذ وٌ ٝیال٘ی ٞب دس دٚساٖ
سبسب٘یبٖٕٞ ،سٙبٖ صیش فشٔبٖ ضبٞبٖ سبسب٘ى ثبلى ثٕب٘ٙذ.پس اص پیشٚصی ػشة ٞبی ٔسّٕبٖ ثش ایشاٌٖ ،یالٖ ثٝ
پٙبٍٞب ٜػّٛیبٖ تجذیُ ضذ .دس دٚس ٜحىٔٛت ػجبسی؛ دیّٕیبٖ و ٝاص ٔخبِفبٖ سشسخت ػجبسیبٖ ثٛد٘ذ ثٔ ٝذت دٚ
لشٖ دس وٞٛستبٖ ٞب پٙبٌ ٜشفتٙذ  ٚثٔ ٝشٚس ثب ػّٛیبٖ ٔتحذ ضذ٘ذ  ٚوٓ وٓ دس حذٚد سبَ ٞ 2۹۰دشی لٕشی،
ٔشدْ ٌیالٖ  ٚدیّٓ ثٔ ٝزٞت ػّٛیبٖ سٚی آٚسد٘ذ  ٚدس ٌستشش آٖ ٘یض وٛضص ثسیبس وشد٘ذ .اص ٕٞیٗ سبَ ثٛد وٝ
سّسٞ ٝبی ثٚ ٝسیّ ٝدیّٕی ٞب ٌ ٚیال٘ی ٞب ثٚ ٝخٛد آٔذ  ٚتٛا٘ست حتی تب ٔىٔ ٚ ٝذ٘ی٘ ٝیض ٘فٛر وٙذ .اص ٟٔٓ
تشیٗ ایٗ سّسٞ ٝب ،سّس ٝآَ ثٛی ٝثٛد و ٝحتی ث ٝثغذادٔ ،شوض حىٔٛت خّفبی ػجبسی ِطىش وطیذ  ٚخّیف ٝػجبسی
سا ضىست داد .اص ایٗ تبسیخ ث ٝثؼذ وٓ وٓ  ،دست خّفبی ػجبسی اص ایشاٖ وٛتب ٜضذ .
ثب حّٕٔ ٝغٞ َٛب دس لشٖ ٞفتٓ ث ٝایشاِٖ ،طىشی ثضسي ثشای تصشف ٌیالٖ ث ٝایٗ ٔٙغم ٝفشستبد ٜضذ .أب ث ٝدِیُ
ٚخٛد ساٞ ٜبی سخت ،ایٗ ِطىش تب اٚایُ سذٞ ٜطتٓ ٞدشی لٕشی ثش ایٗ ثخص اص ایشاٖ دست ٘یبفتٙذ .تب ایٗ وٝ
سشا٘دبْ اِٚدبیتٛٔ ٛفك ضذ ثشای ٔذت وٛتبٞی ایٗ سشصٔیٗ سا تصشف وٙذ .
ٌیال٘ی ٞب دس ث ٝلذست سسیذٖ صفٛیبٖ ٘مص ٕٟٔی سا ایفب وشد٘ذٔ .شدْ ٌیالٖ دس سبَ ٞ ۹۰۰ـ .ق ،ضیخ صادٌبٖ
اسدثیّی اص اٚالد ضیخ صفی ،سّغبٖ حٕیذ  ٚفشص٘ذش سا لج َٛوشد٘ذٌ .یالٖ استمالَ خٛد سا دس صٔبٖ سّغٙت ضبٜ
ػجبس ا ،َٚاص دست داد .دس ػصش افطبسی٘ ،ٝبدس ضب ٜافطبس و ٝػالل ٝصیبدی ث ٝافضایص لذست ٘یشٚی دسیبیی ایشاٖ
داضت دستٛس تبسیس زٙذیٗ ٌبسٌب ٜوطتی سبصی دس ایٗ استبٖ ،ثٚ ٝیژ ٜدس ٍِٙشٚد سا داد.
دس سبَ ٞ ۴۰۷۴ـ .ق ،لٛای سٚسی ٝث ٝدستٛس پتش وجیش ثٌ ٝیالٖ حّٕ ٝوشد ٚ ٜسضت سا تب سبَ ٞ ۴۴۱۰ـ .ق ،دس
اضغبَ خٛد ٍ٘ ٝداضت .دس صٔبٖ ا٘مالة ٔطشٚعٌ ،ٝیّه ٞب دس پیشٚصی ایٗ ا٘مالة ٘یض سٕٟی ث ٝسضایی داضتٙذ.
آٟ٘ب دس سبَ ٞ ۴2۱۷ـ .ق ،تٟشاٖ سا فتح وشد٘ذٕٞ .سٙیٗ؛ ٘مص ٔشدْ ٌیالٖ دس ٟ٘ضت ٔیشصا وٛزه خبٖ خٍّٙی
٘یض اص ٕ٘ٞ ٝ٘ٛبی دسخطبٖ تبسیخ ایٗ سشصٔیٗ است.

اقوام و زبان
ث ٝاػتمبد پژٞٚطٍشاٖ؛ ٔٙغمٌ ٝیالٖ لجُ اص ٚسٚد آسیبئی ٞبٔ ،حُ
سى٘ٛت الٛأی ٔب٘ٙذ وبدٚسیبٖ ،آٔبسدٞب ،وبسپیبٖ ،تپٛسی ٞب ،دیّٕی
ٞب دٚسثیه ٞب ثٛد ٜاست .أب أشٚص ٜثش اثش ػٛأُ عجیؼی ،تبسیخی،
سیبسیٟٔ ،بخشت ٞب  ٚاستجبط ٞبی ٚسیغ لشٖ اخیش ثیٗ ایٗ استبٖ
ثب سبیش ٘مبط وطٛس ،دیٍش اثش زٙذا٘ی اص ایٗ الٛاْ دیذٕ٘ ٜی ضٛد.
أشٚص ٜسبوٙیٗ استبٖ ٌیالٖ سا الٛأی اص ٘ژادٞب  ٚتیشٞ ٜبی ٔب٘ٙذ
ٌیّه ٞب ،تبِص ٞب ،وشدٞب ،تشن ٞب ،اسأٔ ٚ ٝٙبص٘ذسا٘ی ٞب تطىیُ

ٔی دٙٞذٔ .شدْ استبٖ ٌیالٖ داسای سٛ٘ ٝع ٌٛیص ٌیّىی ،تبِطی  ٚدیّٕی ٞستٙذ .صثبٖ ٌیّىی و ٝدس ٚالغ ثٝ
ػٛٙاٖ صثبٖ ٔبدسی ٔشدْ ٔٙغم ٝث ٝضٕبس ٔی آیذ یىی اص ضؼت صثبٖ پّٟٛی است و ٝث ٝس ٝضبخ ٝتمسیٓ ٔی ضٛد ٚ
ٞشز ٝث ٝعشف ضشق  ٚخٛٙة استبٖ ثشٚیٓ ٌٛیص ٞب ثب یىذیٍش ا٘ذوی اختالف پیذا ٔی وٙٙذ .صثبٖ تبِطی دس
لسٕت غشة  ٚضٕبَ غشة استبٖ ثٚ ٝیژ ٜدس ٔشص ایشاٖ  ٚخٕٟٛسی آرسثبیدبٖ سٚاج داسد .ایٗ صثبٖ اص خّٕ ٝصثبٖ
ٞبی ضٕبَ غشثی ایشاٖ است و ٝتب حذٚد لشٖ ٞ ۴۰ـ .ق ،دس سشصٔیٗ آرسثبیدبٖ سایح ثٛد ٚ ٜاص آٖ پس خبی خٛد
سا ث ٝیىی اص ٌٛیص ٞبی تشوی داد ٜاست.

موقعیت اجتماعی و اقتصادی
استبٖ ٌیالٖ یىی اص لغت ٞبی ٔ ٟٓصٙؼتی وطٛس ثٚ ٝیژ ٜدس
ثخص وطبٚسصی ،داْ داسی ،صیذ ٔبٞی ،پشٚسش ص٘جٛس ػسُ  ٚوشْ
اثشضٓ است .ایٗ استبٖ اص ٘ظش صٔیٗ صیش وطت ٔ ٚحصٛالت
وطبٚسصی ،ث ٝدٙٔ ٚغم ٝخٍّ ٝای ٙٔ ٚغم ٝوٞٛستب٘ی تمسیٓ ٔی
ضٛد .دس ٔٙغم ٝخٍّ ٝای ثب ثٟشٌ ٜیشی اص خبن حبصّخیض ،ضجى ٝآة
سسب٘ی ٚسیغٚ ،خٛد ٛٞای ٔؼتذَ ٔ ٚشعٛة؛ ٔحصٛالتی ٔب٘ٙذ :ثش٘ح،
زبی ،تٛت ،ٖٛثبداْ صٔیٙی ،حجٛثبت ،صیفی خبت ٔ ٚشوجبت وطت ٔی
ضٛد ٙٔ ٚغم ٝوٞٛستب٘ی ٘یض ث ٝدِیُ ٚخٛد خبن  ٚضجى ٝآة سسب٘ی
ٔٙبست ثٔ ٝشوض وطت ٌٙذْ ،خ ،ٛی٘ٛد ،ٝصیت ٚ ٖٛفٙذق تجذیُ ضذ ٜاست .اص ٔ ٟٓتشیٗ فشاٚسدٞ ٜبی وطبٚسصی
استبٖ ٔی تٛاٖ ث ٝثش٘حٔ ،شوجبت ،زبی ،فٙذق ،ثبداْ صٔیٙی ،سیت صٔیٙی ،وذ ،ٚصیت ٖٛاضبس ٜوشد .
ٚخٛد سٚدخب٘ٞ ٝبی دائٕی  ٚا٘ٛاع ٔٛاد ٔؼّك  ٓٞ ٚزٙیٗ السٛٔ ٚخٛدات دس آٖ ،ضٕٗ تبٔیٗ ٔٛاد غزایی ٔبٞی ٞب،
صٔی ٝٙی سفت  ٚآٔذ آٟ٘ب ث ٝسٚدخب٘ ٚ ٝدسیب سا فشا ٓٞوشدٔ ٚ ٜحُ ٔٙبسجی سا ثشای تخٓ سیضی ٔبٞیبٖ  ٚحفبظت
تخٓ آٟ٘ب دس ٔمبثُ لبسذ ٞبی اٍّ٘ی ٟٔیب ٔی سبصد .ایٗ أش اص یه عشف ٔٛخت اصدیبد ٔٙبثغ دسیبیی  ٚاص عشفی
دیٍش سجت ضىُ ٌیشی فؼبِیت ٞبی خب٘جی ٔب٘ٙذ صیبدی  ٚسبخت ا٘ٛاع ٚسبیُ سٙتی صیذ  ٚتبٔیٗ ثخطی اص
پشٚتئیٗ ٔٛسد ٘یبص ٌشٞ ٜٚبی ا٘سب٘ی اعشاف سٚدخب٘ٔ ٝی ضٛد .ث ٝعٛس وّی؛ صٙبیغ استبٖ ٌیالٖ ثیصتش ٔشتجظ ثب
ثخص وطبٚسصى  ٚصٙبیغ ٚاثست ٝث ٝآٖ است .أب دس استبٖ صٙبیغ دیٍشی ٘ظیش :صٙبیغ ٘سبخى ،ضیٕیبیى ٚ
اِىتش٘ٚیه ٕٞ ٚسٙیٗ صٙبیغ دستى استبٖ ٘یض ثسیبس ٔؼشٚف ٞستٙذ .اص ٔؼبدٖ ضٙبخت ٝضذ ٜاستبٖ ٘یض ٔىتٛاٖ ثٝ
ٔؼبدٖ صغبَس ،ًٙخبن ٘سٛص ،س ًٙسبختٕب٘ى٘ ،فتٌ ،بص ،س ًٙآٞهٌ ،شا٘یت ٔ ٚیىب اضبس ٜوشد

سذ ّای هخسًی

تصاٍیری از سذ سفیذرٍد در هٌجیل

سذ در حال ساخت پلرٍد

سذ در حال ساخت شفارٍد

سذ در حال ساخت شْربیجار

سذّای اًحرافی ٍ کاًال
ّای اصلی

سذ اًحرافی اهلش

سذ اًحرافی پلرٍد

سذ اًحرافی تاریک

سذ اًحرافی سٌگر

سذ اًحرافی گلِ رٍد

کاًال چپ سٌگر

کاًال راست سٌگر

پل ّای تاریخی

پل ّای خشتی لٌگرٍد ٍ تویجاى

پل ّای خشتی تجي گَگِ ٍ الّیجاى

پل ّای خشتی ًیاکَ ٍ پل غازیاى

پل ّای خشتی پًَل ٍ گازرٍبار

پل ّای خشتی لیشاًٍذاى ٍ ًال کیاشْر

پل ّای ّای خشتی لَشاى ٍ چوارسرا

پل ّای خشتی گیشِ دهردُ ٍ سیاّرٍد

پل ّای خشتی اهلش ٍ بلَردکاى

پل ّای خشتی کَچک پردُ ٍ هرغاًِ پرد

پل ّای خشتی گَراب تَلن ٍ پاشاکی

استخر ّای طبیعی

استخر طبیعی سقالسکار در جیردُ

استخر طبیعی ًیا استخر شفت

استخر طبیعی آبرٍد در فَهي

استخر طبیعی ٍیستاى برُ سر در رٍدبار

استخر طبیعی یخسازی در رشت

استخر طبیعی کلیشن در رٍدبار

دٍ تصَیر از تاالب اًسلی

استخر طبیعی استیل در آستار

استخر طبیعی اهیرکالیِ در لٌگرٍد

استخر طبیعی هالط در لٌگرٍد

استخر طبیعی خلشکَ در رٍدبار

جذٍل هشخصات پل ّای خشتی ٍ قذیوی گیالى
ردیف

قذهت

ًام اثر

هَقعیت

1

لٌگرٍد

شْرستاى لٌگرٍد – هرکس شْر لٌگرٍد

اٍایل قاجاریِ

2

تویجاى

شْرستاى رٍدسر -رٍستای تویجاى

اٍایل صفَیِ

ًیوِ سالن  -غیرفعال

3

تجي گَگِ

الّیجاى-هرکسی-رٍستای تجي گَگِ

صفَیِ

ًیوِ سالن  -غیرفعال

4

الّیجاى

الّیجاى-داخل شْر الّیجاى

قرى ًْن

ًیوِ سالن  -غیرفعال

5

ًیاکَ

رشت-سِ راُ الّیجاى بِ رشت

قاجاریِ

ًیوِ سالن  -فعال

6

پل غازیاى

بٌذر اًسلی-بلَار بٌذر اًسلی در اهتذاد خیاباى  6بْوي

پْلَی1316-

سالن  -فعال

7

پًَل

رضَاًشْر-پًَل-هرکسی-کیلَهتر 4جادُ تالش

قاجاریِ

سالن -غیرفعال

8

گازرٍبار

صَهعِ سرا-هیاًِ راُ صَهعِ سرا ٍ بازار جوعِ

قاجاریِ

ًیوِ سالن  -غیرفعال

9

لیشاًٍذاى

رشت -رٍستای لیشاًٍذاى کٌار جادُ اصلی رشت بِ

قاجاریِ

11

ًال کیاشْر



(سال یا دٍرُ)

فَهي
الّیجاى -بیي رٍستای ًال کیاشْر ٍ لیاتساى

قاجاریِ

ٍضعیت فعلی

کاربری

هٌابع هَرد استفادُ

سالن -غیرفعال

ارتباطی

در فْرست آثار هلی بِ شوارُ ثبت 915

ارتباطی

در فْرست آثار هلی بِ شوارُ ثبت 1125

ارتباطی

در فْرست آثار هلی بِ شوارُ ثبت 1432

ارتباطی

در فْرست آثار هلی بِ شوارُ ثبت 1433

ارتباطی

در فْرست آثار هلی بِ شوارُ ثبت 1443

ارتباطی

در فْرست آثار هلی بِ شوارُ ثبت 1514

ارتباطی

در فْرست آثار هلی بِ شوارُ ثبت 1781

ارتباطی

در فْرست آثار هلی بِ شوارُ ثبت 1781

ارتباطی

در فْرست آثار هلی بِ شوارُ ثبت 1782

ًیوِ سالن  -فعال

ًیوِ سالن  -غیرفعال

ارتباطی

در فْرست آثار هلی بِ شوارُ ثبت 1783

اطالعات هٌذرج در جذٍل هشخصات پل ّای تاریخی از سازهاى هیراث فرٌّگی ٍ گردشگری استاى گیالى دریافت شذُ است.

اداهِ جذٍل هشخصات پل ّای خشتی ٍ قذیوی گیالى
ردیف

ًام اثر

هَقعیت

11

ل وش ان

رٍدبار -لَشاى  -هرکسی

12

چوارسرا

رشت – بر رٍی رٍدخاًِ گَّررٍد

13

گیشِ دهردُ

14

سیاّرٍد

15

ام لش

16

بلَردکاى

لٌگرٍد-اطاق ٍر-دّستاى الت لیل-رٍستای بلَردکاى

17

کَچک پردُ

آستاًِ اشرفیِ-هرکسی-رٍستای ًیاکَ

18

هرغاى پرد

19

گَراب تَلن

21

پاشاکی

رشت -کَچصفْاى-دّستاى بلسبٌِ -بر رٍی رٍدخاًِ
گیشِ دردُ
رٍدبار -هرکسی -دّستاى رستن آباد شوالی-رٍستای
اسکَلک
اهلش-خیاباى آیت الِ صذٍقی رٍبرٍی هٌسل پاشاخاى
صَفی

رشت -کَچصفْاى-دّستاى بلسبٌِ-رٍستای اللِ

قذهت
(سال یا دٍرُ)
قاجاریِ

قاجاریِ

ٍضعیت فعلی

سالن  -فعال

ًیوِ سالن -غیر فعال

قاجاریِ

ًیوِ سالن -غیر فعال

اٍایل پْلَی

سالن  -فعال

قاجاریِ

ًیوِ سالن  -فعال

صفَیِ

ًیوِ سالن -غیر فعال

کاربری

هٌابع هَرد استفادُ

ارتباطی

در فْرست آثار هلی بِ شوارُ ثبت 2134

ارتباطی

در فْرست آثار هلی بِ شوارُ ثبت 2376

ارتباطی

در فْرست آثار هلی بِ شوارُ ثبت 9381

ارتباطی

ارتباطی

در فْرست آثار هلی بِ شوارُ ثبت 9399

در فْرست آثار هلی بِ شوارُ ثبت 11611

ارتباطی

در فْرست آثار هلی بِ شوارُ ثبت 11786

قاجاریِ

ًیوِ سالن -غیر فعال

ارتباطی

در فْرست آثار هلی بِ شوارُ ثبت 11789

قاجاریِ

ًیوِ سالن -غیر فعال

ارتباطی

در فْرست آثار هلی بِ شوارُ ثبت 13215

دشت
صَهعِ سرا-تَلن شْر-تَلن-شوال غرب رٍستای

قاجاریِ

گَراب
الّیجاى-هرکسی-دّستاى لفجواى-رٍستای پاشاکی
باالهحلِ

قاجاریِ

ًیوِ سالن  -فعال

ًیوِ سالن  -فعال

ارتباطی

ارتباطی

در فْرست آثار هلی بِ شوارُ ثبت 13641

در فْرست آثار هلی بِ شوارُ ثبت 22516

هشخصات قٌات استاى گیالى
قدمت (بو سال يا

رديف

نام اثر

موقعيت

1

علی آباد

شْرستاى رٍدبار رٍستای علی آباد

دوره)

-

وضعيت فعلي

كاربري

منابع مورد استفاده

قابل بْرُ برداری

کشاٍرزی

آب هٌطقِ ای گیالى

هشخصات سذ ّای استاى گیالى
رديف

نام اثر

موقعيت

قدمت (بو
دوره يا
سال)

وضعيت فعلي

كاربري

منابع مورد استفاده

1

سذ سفیذرٍد

هٌجیل

1341

در حال بْرُ برداری

کشاٍرزی ٍ شرب

آب هٌطقِ ای گیالى

2

پلرٍد

در حال ساخت

در دست احذاث

کشاٍرزی ٍ شرب

آب هٌطقِ ای گیالى

3

شفارٍد

در حال ساخت

در دست احذاث

کشاٍرزی ٍ شرب

آب هٌطقِ ای گیالى

4

شْربیجار

در حال ساخت

در دست احذاث

کشاٍرزی ٍ شرب

آب هٌطقِ ای گیالى

رحین آباد رٍستای
طَل الت
رضَاًشْر-پًَل
اهاهسادُ ّاشن
رٍستای شْربیجار

استخر ّا ٍ تاالب ّای استاى گیالى
قدمت (بو سال

رديف

نام اثر

موقعيت

1

ساقلکسار

شْرستاى رشت

-

2

یخسازی

شْر رشت

-

سالن-فعال

3

خلشکَ

کلیشن-رٍدبار

-

سالن-فعال

رخیرُ آب-آبسی پرٍری

4

ٍیساى

برُ سر-رٍدبار

-

سالن-فعال

رخیرُ آب

آب هٌطقِ ای گیالى

5

ًیا استخر

شفت

-

سالن-فعال

رخیرُ آب

آب هٌطقِ ای گیالى

6

آبرٍد

فَهي

-

سالن-فعال

رخیرُ آب-آبسی پرٍری

آب هٌطقِ ای گیالى

7

استیل

آستارا

-

سالن-فعال

رخیرُ آب-گردشگری

آب هٌطقِ ای گیالى

8

هالط

لٌگرٍد

-

سالن-فعال

رخیرُ آب-گردشگری

آب هٌطقِ ای گیالى

9

اهیر کالیِ

لٌگرٍد

-

سالن-فعال

رخیرُ آب -گردشگری

آب هٌطقِ ای گیالى

11

تاالب اًسلی

اًسلی

-

سالن-فعال

آبسی پرٍری-گردشگری

آب هٌطقِ ای گیالى

يا دوره)

وضعيت فعلي

كاربري

منابع مورد استفاده

سالن-فعال

رخیرُ آب-آبسی پرٍری

آب هٌطقِ ای گیالى

رخیرُ آب-گردشگری

آب هٌطقِ ای گیالى
آب هٌطقِ ای گیالى

بٌذ ٍ کاًال ّای اًحرافی استاى گیالى
رديف

نام اثر

موقعيت

قدمت (بو سال
يا دوره)

وضعيت فعلي

كاربري

1

بٌذد اًحرافی اهلش

اهلش

1384

در حال بْرُ برداری

کشاٍرزی

2

بٌذ اًحرافی پلرٍد

رحین آباد

1384

3

اًحرافی تاریک

4

اًحرافی سٌگر

5

گلِ رٍد

اهاهسادُ
ّاشن
سٌگر
اهاهسادُ
ّاشن

1347
1344
1382

6

کاًال چپ سٌگر

سٌگر

1344

7

کاًال راست سٌگر

سٌگر

1344

در حال بْرُ برداری
در حال بْرُ برداری
در حال بْرُ برداری
در حال بْرُ برداری

کشاٍرزی
کشاٍرزی
کشاٍرزی-شرب
کشاٍرزی

منابع مورد استفاده
آب هٌطقِ ای گیالى
آب هٌطقِ ای گیالى
آب هٌطقِ ای گیالى
آب هٌطقِ ای گیالى
آب هٌطقِ ای گیالى

در حال بْرُ برداری

کشاٍرزی

آب هٌطقِ ای گیالى

در حال بْرُ برداری

کشاٍرزی

آب هٌطقِ ای گیالى

