تخت جمشید شیراز یا پارسه که با نام های دیگری چون پرسپولیس ،
پرسه پلیس  ،هزار ستون و
صد ستون نیز خوانده می شود یکی از محل های تاریخی بسیار کهن در
اطراف شهر شیراز است که هر
 .ساله توریست ها و گردشگران زیادی را به خود جذب می کند
تخت جمشید نام یکی از شهر های باستانی ایران است که برای سالیان
طوالنی و متمادی
پایتخت حکومت هخامنشیان بوده است و در داخل این شهر کاخی با نام
تخت جمشید نیز
قرار دارد که در دوره حکومت پادشاهان هخامنشی یعنی داریوش بزرگ
 ،خشایار شا و
 .اردشیر اول بنا نهاده شده است
 ، ،اجاره آپارتمان مبله در استانبول اجاره آپارتمان مبله در تهران با
اجاره خانه مبله در تهران
از لوکس مبله سفری راحت و خوش را اجاره خانه مبله در استانبول و
برای خود به
 .ارمغان آورید
 :پژوهش های باستان شناختی تخت جمشید شیراز
اولین کاوش های موجود در تخت جمشید توسط ارنست امیل در سال

 .تحت نظر رضا شاه صورت گرفته است 1931
تخت جمشید به عنوان نمادی برای امپراتوری پارس و مکانی برای جشن
گرفتن وقایع خاص به خصوص
 .نوروز بوده است
 :معماری تخت جمشید شیراز
معماری تخت جمشید به دلیل استفاده از ستون های چوبی مورد توجه
قرار گرفته است و فقط در مواردی معدود از سنگ برای سر ستون ها و
ته ستون ها
 .استفاده شده است
 :ثبت ملی تخت جمشید شیراز
این بنا در تاریخ بیست و چهار شهریور ماه سال
با شماره ثبت ملی  02و با دیرینگی هخامنشیان در زمره آثار ملی 1310
 .ایران به ثبت رسیده است
 :لوکس مبله
 ،اجاره خانه  ،اجاره آپارتمان مبله در تهران با اجاره خانه مبله در تهران
و مبله در استانبول
از لوکس مبله سفری راحت را به خود و اجاره آپارتمان مبله در استانبول
 .خانواده عزیزتان هدیه دهید

 ،اجاره  ،اجاره خانه مبله در استانبول اجاره خانه مبله در تهران شما با
و آپارتمان مبله در تهران
از لوکس مبله می توانید از پیشنهاد های اجاره آپارتمان مبله در استانبول
ما در مورد مکان های گردشگری شهر های تهران و
 .استانبول بهره مند شوید
برای مشاهده از صفحات و سایت های مشابه بر روی لینک های زیر
کلیک کنید
 ،اجاره آپارتمان مبله در تهران از اجاره خانه مبله در تهران از مبله جار
خانه مبله
 :منابع
از مقاله تخت جمشید دیدن فرمایید
از مقاله تخت جمشید دیدن فرمایید

