روﺳﺘﺎی زﻳﺮاب
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن زرﯾﻦ دﺷﺖ در ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗ اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس واﻗﻊ ﮔﺮدﯾﺪه و از ﺟﻬﺎت ارﺑﻌﻪ ﺑﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﻻر  ,ﺟﻬﺮم  ,ﻓﺴﺎ و داراب
ﻫﻢ ﻣﺮز ﻣ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰ اﺳﺘﺎن ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  300ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ دارد  .از ﻧﻈﺮ اﻗﻠﯿﻤ ﻧﯿﺰ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺮم و ﺧﺸ و ﮐﻢ ﺑﺎرش ﻗﺮار
داﺷﺘﻪ ﺑﻄﻮرﯾﻪ ﻣﯿﺎﻧﯿﻦ ﺑﺎرش در اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺣﺪود  200ﻣﯿﻠ ﻣﺘﺮ در ﺳﺎل ﻣ ﺑﺎﺷﺪ  .واز ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ روﺳﺘﺎﻫﺎ وﺷﻬﺮﻫﺎ:ﺣﺎﺟ
آﺑﺎد‐ﺷﻬﺮﭘﯿﺮ – زﯾﺮآب‐ﺧﺴﻮﯾﻪ
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮآورد ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی در ﺳﺎل  67504 , 81ﻧﻔﺮ ﺑﻮده ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد  38846 ,ﻧﻔﺮ
روﺳﺘﺎ ﻧﺸﯿﻦ ﻣ ﺑﺎﺷﻨﺪ )(%53
درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻓﻌﺎل %23 :
ﻧﺮخ ﺑﯿﺎری %12 :
ﻧﺮخ ﺑﺎﺳﻮادی %87 :
ﺑﺎ اﮐﺘﺸﺎﻓﺎﺗ ﮐﻪ در ﺑﺮﺧ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن زرﯾﻦ دﺷﺖ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ آﺛﺎری ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﯾﺖ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻗﺪﻣﺖ اﯾﻦ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ دوران ﺳﺎﻣﺎﻧﯿﺎن دارد  ,اﮐﻨﻮن اﯾﻦ آﺛﺎر ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﻣﻮزه ﭘﺎرس )زﻧﺪﯾﻪ( ﺷﯿﺮاز ﻧﻬﺪاری ﻣ ﺷﻮد  .زﺑﺎن اﮐﺜﺮ ﻣﺮدم
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻓﺎرﺳ اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ در ﭼﻨﺪ روﺳﺘﺎی اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺮدم ﺑﻪ زﺑﺎن ﺗﺮﮐ ﺗﻠﻢ ﻣ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ  .در ﺷﻬﺮ دﺑﯿﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺶ از
ﻧﯿﻤ از ﻣﺮدم ﻋﺮب زﺑﺎن ﻣ ﺑﺎﺷﻨﺪ  .ﻣﺮدم ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن زرﯾﻦ دﺷﺖ از ﻗﺪﯾﻢ اﻻﯾﺎم ﺑﻪ ﺳﻨﺖ ﺣﺴﻨﻪ ﻣﻬﻤﺎن ﻧﻮازی اﺷﺘﻬﺎر داﺷﺘﻪ و
ﺧﻮﻧﺮﻣ ﻣﺮدم ﺟﻨﻮب در رﻓﺘﺎر و آداب و رﺳﻮم ﻣﺮدم اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﺒﻠﻮر ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ  :از آﺛﺎر ﺗﺎرﯾﺨ اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣ ﺗﻮان ﺑﻪ
 ‐۱ :ﺗﻞ ﺳﻔﯿﺪک  ‐۲ ,ﻣﯿﻞ ﻧﻘﺎره ﺧﺎﻧﻪ  ‐۳,ﺑﺮﮐﻪ ﺳﻔﯿﺪ  -۴,ﻗﻠﻌﻪ ﻣﺰاﯾﺠﺎن-۵,ﭘﯿﺮﻧﻮ -۶,ﭘﯿﺮ ﮐﻮرک  ‐۷,ﺑﺮﮐﻪ دروﯾﺶ ‐۸,ﭘﯿﺮ ﻏﯿﺐ
و… اﺷﺎره ﻧﻤﻮد  .اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن از ﻧﻈﺮ ﻓﺮﻫﻨ در ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻄﻠﻮﺑ داﺷﺘﻪ و ﯾ از وﻗﺎﯾﻊ ﻣﻬﻢ ﻓﺮﻫﻨ ﮐﻪ
ﻣﺮدم ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﻤﯿﺸﻪ از آن ﺑﻌﻨﻮان ﯾ اﻓﺘﺨﺎر ﯾﺎد ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺷﺮﮐﺖ در اﻧﺠﻤﻦ اﻧﺼﺎر ﺑﻪ ﻫﻤﺮاﻫ ﺣﻀﺮت آﯾﺖ ا… ﻣﺮﺣﻮم ﺳﯿﺪ
ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ ﻻری در اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن در زﻣﺎن وﻗﻮع ﺟﻨ ﺗﺤﻤﯿﻠ ﺑﺎ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺑﯿﺶ از
 160ﺷﻬﯿﺪ 20 ،آزاده و ﻫﺰاران ﺟﺎﻧﺒﺎز و رزﻣﻨﺪه وﻇﯿﻔﻪ ﺧﻮد را در دﻓﺎع از ﻣﯿﻬﻦ اﺳﻼﻣ ﺑﺨﻮﺑ ادا ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .از ﻣﺤﻮرﻫﺎی
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮﻫﻨ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﺎﺳﯿﺲ و راه اﻧﺪازی ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟ ﻧﻈﯿﺮ داﻧﺸﺎه آزاد اﺳﻼﻣ ،ﭘﯿﺎم ﻧﻮر ،داﻧﺸﺪه ﻓﻨ
و … اﺷﺎره ﻧﻤﻮد

