ﺷﻬﺮ ﺷﯿﺮاز
ﺷﻬﺮ ﺷﯿﺮاز ﺑﺎ  40ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺴﺎﺣﺖ در ﻣﺮﮐﺰ اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس ﻗﺮار دارد و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾ از  5ﮐﻼﻧﺸﻬﺮ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﻣﺷﻮد.
ﺷﯿﺮاز ،ﺷﻬﺮ ﺣﺎﻓﻆ و ﺳﻌﺪی ﺷﻬﺮ ﮔﻞ و ﺑﻠﺒﻞ و ﻣﺼﺪاق و ﻣﻌﺮف ﯾ ﺷﻬﺮ اﯾﺮاﻧ اﺳﺖ .ﻓﺮﻫﻨ و ادب اﯾﺮان آنﻗﺪر ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ در
ﭘﯿﻮﻧﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ واﻗﻌﺎ ﻧﻤﺗﻮان اﯾﺮان و زﺑﺎن ﻓﺎرﺳ را ﺑﺪون ﺷﯿﺮاز و ﺣﺎﻓﻆ و ﺳﻌﺪﯾﺶ ﺗﺼﻮر ﮐﺮد.
اﻃﺮاف ﺷﯿﺮاز را رﺷﺘﻪ ﮐﻮهﻫﺎی ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﺮﺗﻔﻌ ﺑﻪ ﺷﻞ ﺣﺼﺎری اﺳﺘﻮار ،اﺣﺎﻃﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ از ﻟﺤﺎظ ﺳﻮق اﻟﺠﯿﺸ و ﺣﻔﻆ ﺷﻬﺮ
اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋهای دارﻧﺪ.

اﻣﺎﮐﻦ دﯾﺪﻧ ﺷﯿﺮاز
ﺷﻬﺮ ﺗﺎرﯾﺨ و ﺑﺎﺳﺘﺎﻧ داراﺑﺮد  /ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺗﺎرﯾﺨ ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد  /آﺛﺎر ﺗﺎرﯾﺨ و ﺑﺎﺳﺘﺎﻧ ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﯿﺪ  /ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﭘﻞ آﺑﯿﻨﻪ
)ﺗﯿﻤﻮر ﻣﯿﺮزا(  /ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺳﺮ ﻣﺸﻬﺪ  /ﻗﻠﻌﻪ دﺧﺘﺮ روﺳﺘﺎی دوان  /ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ رﺟﺐ  /آﺗﺸﺪه آذرﺧﺶ  /ﺗﻨ ﺗﺎرﯾﺨ ﭼﻮﮔﺎن
 /ﺷﻬﺮ ﺗﺎرﯾﺨ اﯾﺰدﺧﻮاﺳﺖ  /ﮐﺎرواﻧﺴﺮای اﯾﺰدﺧﻮاﺳﺖ  /ﺷﻬﺮ ﺗﺎرﯾﺨ ﺑﯿﺸﺎﺑﻮر  /ﻏﺎر ﺷﺎﭘﻮر  /ﻏﺎر ﮐﺎن ﮔﻮﻫﺮ  /ﻗﻠﻌﻪ اژدﻫﺎ ﭘﯿﺮ /
ﻣﯿﻤﻮن ﻗﻠﻌﻪ  /ﮐﺎرواﻧﺴﺮای ﺷﺎه ﻋﺒﺎﺳ ﺳﯿﻮﻧﺪ  /آﺗﺸﺪه ﮐﺎرﯾﺎن  /ﺷﻬﺮ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧ ﮔﻮر ﯾﺎ ﺷﻬﺮ ﻓﯿﺮوزآﺑﺎد  /ﻗﻠﻌﻪ دﺧﺘﺮ  /آﺗﺸﺪه
داراﺑﺮد  /آﺗﺸﺪه اردﺷﯿﺮ  /ﻧﻘﺶ رﺳﺘﻢ  /ﭘﺎرک ﻣﻠ ﺑﻤﻮ  /ﻏﺎر وراء  /ﻏﺎر ﺳﻨ ﺗﺮاﺷﺎن /
روﺳﺘﺎی دوان  /آراﻣﺎه ﺷﺎﻫﭽﺮاغ  /ﻣﺴﺠﺪ وﮐﯿﻞ  /ﻣﺴﺠﺪ ﻧﺼﯿﺮاﻟﻤﻠ / ﺑﺎغ ﻧﺎرﻧﺠﺴﺘﺎن ﻗﻮام  /ﺑﺎغ دﻟﺸﺎ  /ﺑﺎغ ارم  /دروازه ﻗﺮآن
ﺷﯿﺮاز  /ﺑﺎزار وﮐﯿﻞ ﺷﯿﺮاز  /ﺑﺎزار ﻗﯿﺼﺮﯾﻪ ﻻر  /آراﻣﺎه اﺑﺶ ﺧﺎﺗﻮن  /ﺑﻘﻌﻪ ﺳﯿﺪاﻟﺤﺮﻣﯿﻦ /
اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس و ﺑﻪ وﯾﮋه ﺷﻬﺮ ﺷﯿﺮاز از دﯾﺮﺑﺎز ﻣﻘﺼﺪ ﺑﺴﯿﺎری از ﮔﺮدﺷﺮان داﺧﻠ و ﺧﺎرﺟ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺷﯿﺮاز ﯾ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ
ﻣﺮاﮐﺰ ﮔﺮدﺷﺮی و ﺗﻮرﯾﺴﺘ اﯾﺮان اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨ ﻓﺮاوان ﺷﻬﺮت ﺟﻬﺎﻧ دارد.
روز  15ﻓﺮوردﯾﻦ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ ﺷﯿﺮاز و ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣ ﺑﻪ ﻧﺎم روز ﺷﯿﺮاز ﻧﺎﻣﺬاری ﺷﺪهاﺳﺖ.
رودﺧﺎﻧﻪ ﺧﺸ ﺷﯿﺮاز رودﺧﺎﻧﻪ ﻓﺼﻠ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر از ﺷﻬﺮ ﺷﯿﺮاز ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗ ﺣﻮﺿﻪ ﺧﻮد ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺷﺪه و ﺑﻪ
درﯾﺎﭼﻪ ﻣﻬﺎرﻟﻮ ﻣرﯾﺰد.
ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎی ﮔﺮدﺷﺮی ﺷﯿﺮاز

از ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨ ﺷﻬﺮ ﺷﯿﺮاز ﻣﺗﻮان ﺑﻪ آﺗﺸﺪه ﺻﻤﯿﺎن ،آراﻣﺎه ﺣﺎﻓﻆ ،آراﻣﺎه ﺧﻮاﺟﻮی ﮐﺮﻣﺎﻧ ،آراﻣﺎه ﺳﻌﺪی ،ارگ
ﮐﺮﯾﻢﺧﺎن ،ﺑﺎغ ارم ،ﺑﺎغ ﺗﺨﺖ ،ﺑﺎغ ﭼﻬﻞﺗﻦ ،ﺑﺎغ دﻟﺸﺎ ،ﺑﺎغ ﻋﻔﯿﻒآﺑﺎد ،ﺑﺎغ ﻧﺎرﻧﺠﺴﺘﺎن ﻗﻮام ،ﺑﺎغ ﻫﻔﺖﺗﻦ ،ﺧﺎﻧﻪ ﺻﺎﻟﺤ ،ﺣﻤﺎم ﺑﺎغ
ﻧﺸﺎط ،ﻋﻤﺎرت ﺑﺎغ اﯾﻠﺨﺎﻧ ،ﻋﻤﺎرت ﺑﺎغ ﻧﺸﺎط ،ﻋﻤﺎرت دﯾﻮاﻧﺨﺎﻧﻪ ،ﻋﻤﺎرت ﮐﻼهﻓﺮﻧ ﺑﺎغ ﻧﻈﺮ ،ﻣﺴﺠﺪ ﻧﺼﯿﺮاﻟﻤﻠ ،ﻗﺼﺮ
اﺑﻮﻧﺼﺮ ،ﻗﻠﻌﻪ ﮐﻫﺎ ،ﻣﺪرﺳﻪ آﻗﺎﺑﺎﺑﺎﺧﺎن ،ﻣﺪرﺳﻪ ﺧﺎن ،ﻣﻮزه ﭘﺎرس ،ﻣﻮزه ﻫﻔﺖﺗﻨﺎن ،ﻧﻘﺶﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺑﻬﺮام اﺷﺎره ﮐﺮد.
از ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌ ﺷﻬﺮ ﺷﯿﺮاز ﻧﯿﺰ ﻣﺗﻮان ﺑﻪ آﺑﺸﺎر ﮐﻮﻫﻤﺮه ﺳﺮﺧ ،ﺑﺮمدﻟ ،ﭘﺎرک ﻗﻠﻌﻪﺑﻨﺪر ،ﭘﺎرک ﻣﻠ ﺑﻤﻮ ،ﺑﺎغ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن
ﺷﯿﺮاز ،ﭘﯿﺮﺑﻨﺎب ،ﭼﺸﻤﻪ ﺟﻮﺷ ،ﭼﺸﻤﻪ ﺧﺎرﮔﺎن ،ﭼﺸﻤﻪ رﯾﭽ ،درﯾﺎﭼﻪ دﺷﺖ ارژن ،درﯾﺎﭼﻪ ﻣﻬﺎرﻟﻮ ،رﮐﻦآﺑﺎد ،رودﺧﺎﻧﻪ
ﻗﺮهآﻏﺎج ،روﺳﺘﺎی ﻗﻼت ،ﮐﻮه ﺳﺒﺰﭘﻮﺷﺎن ،ﮔﺮدﺷﺎه آﺗﺸﺪه ،ﮔﺮدﺷﺎه ﭼﺎهﻣﺴ ،ﮔﺮدﺷﺎه ﭼﺸﻤﻪ ﺳﻠﻤﺎﻧ و ﮔﺮدﺷﺎه ﻫﻔﺖﺑﺮم
اﺷﺎره ﮐﺮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﻬﺮ ﺷﯿﺮاز دارای ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒ ﻓﺮاواﻧ اﺳﺖ .از ﺟﻤﻠﻪ:
آﺳﺘﺎن ﻣﻘﺪس ﺣﻀﺮت ﺷﺎه ﭼﺮاغ)ع( .ﺣﻀﺮت ﻣﯿﺮ ﺳﯿﺪ اﺣﻤﺪ ﻓﺮزﻧﺪ اﻣﺎم ﻣﻮﺳ ﮐﺎﻇﻢ )ع( ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﺷﺎه ﭼﺮاغ ﺑﺮادر ﺣﻀﺮت
اﻣﺎم رﺿﺎ)ع( در آﻏﺎز ﻗﺮن ﺳﻮم ﻫﺠﺮی ﺑﻪ ﺷﯿﺮاز ﻫﺠﺮت ﻧﻤﻮده و در ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
آﺳﺘﺎن ﻣﻘﺪس ﺣﻀﺮت ﺳﯿﺪﻋﻼءاﻟﺪﯾﻦ ﺣﺴﯿﻦ .اﯾﻦ زﯾﺎرﺗﺎه ﮐﻪ در ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗ ﺷﻬﺮ ﺷﯿﺮاز ﻗﺮار دارد,ﺑﺎرﮔﺎه ﺣﻀﺮت ﺳﯿﺪ
ﻋﻼاﻟﺪﯾﻦ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﺮادر ﺷﺎﻫﭽﺮاغ اﺳﺖ ﮐﻪ در اواﺧﺮ ﻗﺮن دوم ﻫﺠﺮی و اواﯾﻞ ﻗﺮن ﺳﻮم  ,ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ ﺑﺮای دﯾﺪار ﺑﺮادر ﺧﻮد اﻣﺎم
رﺿﺎ از راه ﺷﯿﺮاز ﻋﺎزم ﺗﻮس ﺑﻮد در ﺷﯿﺮاز ﺷﻬﯿﺪ وﺑﻪ ﺧﺎک ﺳﭙﺮده ﺷﺪ .ﺑﻨﺎی روی ﻣﻘﺒﺮه در آﻏﺎز در زﻣﺎن ﻗﺘﻠﻎ ﺧﺎن واﻟ ﻓﺎرس
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه وﻟ ﺑﻨﺎی اﺳﺎﺳ ﺗﺮﺋﯿﻨﺎت،ﮐﺎﺷﮐﺎری و ﮔﻨﺒﺪ ﺳﺎزی آن در زﻣﺎن ﺻﻔﻮﯾﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
آراﻣﺎه ﻋﻠ اﺑﻦ ﺣﻤﺰه .اﯾﻦ ﺑﻘﻌﻪ درﮐﻨﺎر ﭘﻞ دروازه اﺻﻔﻬﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺤﻞ دﻓﻦ ﯾ از اﻣﺎﻣﺰادﮔﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺤﻦ وﺣﺮﻣ
ﺑﺰرگ و زﯾﺒﺎ دارد.
ﻣﺴﺠﺪ وﮐﯿﻞ .اﯾﻦ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺴﺠﺪ ﺳﻠﻄﺎﻧ وﮐﯿﻞ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ و از آﺛﺎر ﭘﺮ ارزش دوره زﻧﺪﯾﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣ رود .اﯾﻦ ﻣﺴﺠﺪ ﻫﻢ
اﮐﻨﻮن ﻣﺤﻞ ﺑﺮﮔﺬاری ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﺷﯿﺮاز اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﺰرﮔ از ارزش واﻫﻤﯿﺖ ﺗﺎرﯾﺨ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﺧﻮردار اﺳﺖ  .ﮐﺎﺷ ﮐﺎری زﯾﺒﺎ،
ﺣﺠﺎری ﺳﺘﻮنﻫﺎی  48ﮔﺎﻧﻪ و ﻣﻨﺒﺮ ﯾﭙﺎرﭼﻪ ﻣﺮﻣﺮﯾﻦ آن از ﺷﺎﻫﺎرﻫﺎی دوره زﻧﺪﯾﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣآﯾﺪ.
ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﻋﺘﯿﻖ .ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﻋﺘﯿﻖ از ﮐﻬﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﺟﺪ اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺴﺠﺪ ﭘﺲ از ﻟﺸﺮ ﮐﺸ ﻋﻤﺮو ﻟﯿﺚ
ﺻﻔﺎری در ﺳﺎل  276ﻗﻤﺮی ﺑﻪ ﺷﯿﺮاز ﺑﻪ ﺷﺮاﻧﻪ ﭘﯿﺮوزی و ﺗﺼﺮف اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻨﺎ ﺷﺪ .ﮐﺎر ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﺑﻨﺎ ,در ﺳﺎل  281ﻗﻤﺮی
ﺧﺎﺗﻤﻪ ﯾﺎﻓﺖ.
ﻣﺴﺠﺪ ﻧﻮ ﺷﻬﺪا .ﻧﺎم اﯾﻦ ﻣﺴﺠﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﻋﺘﯿﻖ ,ﮐﻬﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺠﺪ ﺷﯿﺮاز اﺳﺖ در ﻗﺪﯾﻦ ﻣﺴﺠﺪ اﺗﺎﺑ ﺑﻮد .ﺳﺎﺧﺖ
ﺑﻨﺎی اوﻟﯿﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺠﺪ در ﺳﺎل  598ﻗﻤﺮی ﺗﻮﺳﻂ اﺗﺎﺑ ﺳﻌﺪﺑﻦ زﻧ آﻏﺎز ﺷﺪ و در ﺳﺎل  615ﻗﻤﺮی ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﯿﺪ.

ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎی ﮔﺮدﺷﺮی ﺷﯿﺮاز
ﺑﺎغ ﻫﺎی ﺷﯿﺮاز ﺑﻪ زﯾﺒﺎﯾ و ﻃﺮاوت ﺷﻬﺮت ﺟﻬﺎﻧ دارﻧﺪ و ﭼﻨﺪ ﺑﺎغ آن ﻧﯿﺰ از ﺟﻤﻠﻪ آﺛﺎر ﺗﺎرﯾﺨ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﺷﻮﻧﺪ:

ﺑﺎغ ﺟﻬﺎن ﻧﻤﺎ در ﮐﻨﺎر دروازه ﻗﺮآن ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن آن در دوره ﮐﺮﯾﻢ ﺧﺎن زﻧﺪ ﻣﺮﻣﺖ و ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺑﻨﺎ ﺷﺪ ،از ﺗﻔﺮﺟﺎه ﻫﺎی ﺷﯿﺮاز اﺳﺖ.
ﺑﺎغ دﻟﺸﺎ ﮐﻪ ﻧﺰدﯾ آراﻣﺎه ﺳﻌﺪی ﻗﺮار دارد ،در دوره ﺗﯿﻤﻮر از ﺑﺎغ ﻫﺎی ﻣﻬﻢ و ﺗﻔﺮﯾﺤ ﺷﯿﺮاز ﺑﻮد .ﻗﺪﻣﺖ اﯾﻦ ﺑﺎغ ﺑﻪ دوره
ﺳﺎﺳﺎﻧ ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﺪه و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻮﺟﻮد در آن  ،ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دوره ﻗﺎﺟﺎرﯾﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﺎغ در اردﯾﺒﻬﺸﺖ – ﻓﺼﻞ ﭼﯿﺪن ﺑﻬﺎر
ﻧﺎرﻧﺞ – ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺎغ ﻋﻔﯿﻒ آﺑﺎد ﺑﺎ وﺳﻌﺘ ﺣﺪود  127000ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ از زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎغ ﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨ ﺷﯿﺮاز اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﺎغ در دوره ﺻﻔﻮﯾﻪ از ﺑﺎغ ﻫﺎی
ﻣﻬﻢ و ﮔﺮدﺷﺎه ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺑﻮد .در ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﺑﺎغ ﮐﻪ ﮔﻠﺸﻦ ﻧﯿﺰ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣ ﺷﻮد ،ﻋﻤﺎرﺗ دو ﻃﺒﻘﻪ ،آب ﻧﻤﺎﻫﺎ و زﯾﺮزﻣﯿﻦ وﺟﻮد دارد.
ﺑﺎغ ارم ﮐﻪ ﺑﻨﺎ و ﺳﺮدر آن از دوره ﻗﺎﺟﺎرﯾﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪه ،زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎغ ﺷﯿﺮاز اﺳﺖ .ﮔﻞ ﻫﺎی زﯾﻨﺘ و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع ﮔﯿﺎﻫ
ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﺑﺎغ  ،آن را ﺑﻪ ﺑﺎغ ﮔﯿﺎه ﺷﻨﺎﺳ داﻧﺸﺎه ﺷﯿﺮاز ﺑﺪل ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎغ ﺗﺨﺖ در ﺷﻤﺎل ﺷﻬﺮ ﺷﯿﺮاز و در داﻣﻨﻪ ﮐﻮه
ﺑﺎﺑﺎ ﮐﻮﻫ ﻗﺮار دارد .در اﯾﻦ ﺑﺎغ ﻋﻤﺎرﺗ ﺑﻪ ﻫﻤﺖ اﺗﺎﺑ ﻗﺮاﭼﻪ داغ در ﺳﺎل  480ﻗﻤﺮی ﺑﻨﺎ ﺷﺪ .در زﻣﺎن آﻗﺎ ﻣﺤﻤﺪﺧﺎن ﻗﺎﺟﺎر ﻧﯿﺰ
ﺑﻨﺎی ﺟﺪﯾﺪی در اﯾﻦ ﺑﺎغ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ .در اﯾﻦ ﺑﺎغ ﺗﺎرﯾﺨ ،اﮐﻨﻮن ﭘﺎدﮔﺎن ﻧﻈﺎﻣ ﻣﺴﺘﻘﺮ اﺳﺖ.
ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺎغ ﻫﺎی ﺷﯿﺮاز در ﻏﺮب ﺷﻬﺮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﺼﺮ دﺷﺖ ﻗﺮار دارد و ﺣﺪود  50ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ از ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ را در ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
رودﺧﺎﻧﻪ اﻋﻈﻢ  ،ﻧﻬﺮﻣﻌﺎﻟ آﺑﺎد و ﻗﻨﺎت ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ،اﯾﻦ ﺑﺎغ ﻫﺎ را ﻣﺸﺮوب ﻣ ﮐﻨﺪ.
ﭼﺎه ﻣﺮﺗﺎض ﻋﻠ :ﺑﺎﻻی ﮐﻮه ﻫﻔﺖ ﺗﻦ در ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺟﺒﺎل ﭼﻬﻞ ﻣﻘﺎم ،در ﺷﻤﺎل ﺷﻬﺮ ﺷﯿﺮاز و در ﺷﺮق ﮔﻨﺒﺪ ﻋﻀﺪ )ﮔﻬﻮاره دﯾﺪ(،
ﭼﺎﻫ ﺑﻪ ژرﻓﺎی ﺳﻪ ﻣﺘﺮ ﺑﺎ دو آب اﻧﺒﺎر و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧ ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻨﺪ اﺗﺎق وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﺤﻞ رﯾﺎﺿﺖ و ﻋﺒﺎدت ﺻﻮﻓﯿﻪ و ﻋﺮﻓﺎ ﺑﻮد.
ﭘﺎرک ﻗﻠﻌﻪ ﺑﻨﺪر :ﺑﺮ ﻓﺮاز ﮐﻮه ﻗﻠﻌﻪ ﺑﻨﺪر در ﻣﺤﻠﻪ ﺳﻌﺪی ،ﭘﺎرک ﺟﻨﻠ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  10ﻫﺘﺎر وﺟﻮد دارد ﮐﻪ از آﻧﺠﺎ ﻣﻨﻈﺮه زﯾﺒﺎی
ﺷﯿﺮاز دﯾﺪه ﻣ ﺷﻮد.
ﭼﺸﻤﻪ ﺟﻮﺷ :اﯾﻦ ﭼﺸﻤﻪ در ﻣﺤﺪوده ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑ ﺷﯿﺮاز ،در ﮐﻨﺎر روﺳﺘﺎی ﻗﺼﺮﻗﻤﺸﻪ ﻗﺮار دارد .اﯾﻦ ﭼﺸﻤﻪ ﺑﺰرگ ،ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ
رودﺧﺎﻧﻪ اﻋﻈﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎغ ﻫﺎی ﺗﻤﺎم روﺳﺘﺎﻫﺎی ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺼﺮ ﻗﻤﺸﻪ  ،ﻣﻨﺼﻮرآﺑﺎد و ﻗﺼﺮ دﺷﺖ و … را آﺑﯿﺎری ﻣ
ﮐﻨﺪ .ﻣﻈﻬﺮ ﭼﺸﻤﻪ ﺟﻮﺷ و ﮐﻨﺎره ﻫﺎی رودﺧﺎﻧﻪ  ،ﮔﺮدﺷﺎه ﻣﻔﺮﺣ اﺳﺖ.
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻤﻮ :ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻤﻮ در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻮه ﺑﻤﻮ ،در  19ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺷﯿﺮاز و درﺳﺖ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻨﻪ اﻟﻪ اﮐﺒﺮ ،در ﺟﺎده ﺷﯿﺮاز‐ آﺑﺎده واﻗﻊ
اﺳﺖ .ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻤﻮ دارای ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻧﺎدر ﺟﺎﻧﻮران ﺑﻪ وﯾﮋه آﻫﻮ و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﯿﺎﻫ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﭼﺸﻢ
اﻧﺪاز زﯾﺒﺎﯾ دارد .در اﯾﻦ ﭘﺎرک ﭼﺸﻤﻪ ﺑﯿﺪی ،ﭼﺸﻤﻪ ﺻﺎدﻗ ،ﭼﺸﻤﻪ ﻓﯿﻠ ،ﭼﺸﻤﻪ ﮔﺮدو و ﭼﺸﻤﻪ ﭼﻨﺎر ﺑﺎ آب ﺻﺎف و ﮔﻮارا در
دره ﻫﺎی زﯾﺒﺎ ﺟﺮﯾﺎن دارﻧﺪ .دو ﻗﻨﺎت رﮐﻦ آﺑﺎد و آب زﻧ در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﺮار دارﻧﺪ.
روﺳﺘﺎی ﻗﻼت :در ﺟﺎده ﺷﯿﺮاز‐ ﺳﭙﯿﺪان ،روﺳﺘﺎی ﯾﯿﻼﻗ ﻗﻼت ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ،ﺑﺎغ ﻫﺎ و ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎی زﯾﺒﺎ در داﻣﻨﻪ ﮐﻮه واﻗﻊ اﺳﺖ.
ﭘﯿﺮﺑﻨﺎب :ﭘﯿﺮﺑﻨﺎب ﮐﻪ در زﺑﺎن ﻣﺤﺎوره ﭘﯿﺮﺑﻨﻮ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣ ﺷﻮد ،ﭼﺸﻤﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرﮔ در  15ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺟﻨﻮب ﺷﯿﺮاز اﺳﺖ .در
اﻃﺮاف اﯾﻦ ﭼﺸﻤﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺎ ﺻﻔﺎﯾ ﺑﺎ درﺧﺘﺎن ﭼﻨﺎر وﺟﻮد دارد ﮐﻪ دﺷﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮد را ﺳﯿﺮاب ﻣ ﮐﻨﺪ .آراﻣﺎه ﻣﺨﺮوﺑﻪ ای ﻧﯿﺰ در
ﮐﻨﺎر ﭼﺸﻤﻪ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﺷﯿﺦ اﻗﻄﻊ اﺳﺖ.
ﺳﺒﺰﭘﻮﺷﺎن :در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﭼﻬﺎر ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﭘﯿﺮﺑﻨﺎب  ،ﮐﻮه ﺳﺒﺰﭘﻮﺷﺎن ﻗﺮار دارد .ﻏﺎری زﯾﺒﺎ در اﯾﻦ ﮐﻮه وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻘﻌﻪ ﻣﺘﺒﺮﮐﻪ
ﯾ از اﻣﺎﻣﺰادﮔﺎن را در دل ﺧﻮد ﺟﺎی داده اﺳﺖ.
آﺑﺸﺎر ﮐﻮﻫﻤﺮه ﺳﺮﺧ :در ﺟﺎده ﺷﯿﺮاز‐ ﮐﺎزرون ،ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ  50ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ،ﺟﺎده ﮐﻮﻫﻤﺮه ﺳﺮﺧ ﺟﺪا ﻣ ﺷﻮد .ﺑﺎ ﮔﺬر از ﭼﻨﺪ
روﺳﺘﺎ ،ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﭘﺪﯾﺪار ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ دارای آﺑﺸﺎرﻫﺎی ﮐﻮﭼ ﻣﺘﻌﺪد و ﺟﻨﻞ ﻃﺒﯿﻌ ﮐﻢ درﺧﺘ اﺳﺖ.
درﯾﺎﭼﻪ ﻣﻬﺎرﻟﻮ :اﻃﺮاف درﯾﺎﭼﻪ ﻣﻬﺎرﻟﻮ ﻧﻘﺎط ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ و دﯾﺪﻧ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﺴﯿﺎری را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻣﮐﻨﺪ.
آب رﮐﻦ آﺑﺎد :در  12ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺷﻤﺎل ﺷﯿﺮاز ،ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ اﯾﻦ آب ﻗﺮار دارد ﮐﻪ در ﺳﺎل  338ﻗﻤﺮی ﺗﻮﺳﻂ رﮐﻦ اﻟﺪوﻟﻪ دﯾﻠﻤ
اﺣﺪاث ﺷﺪ .آب رﮐﻦ آﺑﺎد ﺿﻤﻦ آﺑﯿﺎری روﺳﺘﺎی اﮐﺒﺮآﺑﺎد  ،از دروازه ﻗﺮآن وارد ﺷﯿﺮاز ﻣ ﺷﺪ و ﻣﺤﻼت ﻣﺘﻌﺪد از ﺟﻤﻠﻪ ﻫﻔﺖ
ﺗﻨﺎن ،ﭼﻬﻞ ﺗﻨﺎن و ﺣﺎﻓﻈﯿﻪ را ﻣﺸﺮوب ﻣﮐﺮد.
ﺑﺮم دﻟ :ﺗﺎﻻب زﯾﺒﺎﯾ در  4ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی روﺳﺘﺎی ﺑﺮم دﻟ اﺳﺖ.
درﯾﺎﭼﻪ دﺷﺖ ارژن :درﯾﺎﭼﻪ ای اﺳﺖ ﺑﺎ آب ﺷﯿﺮﯾﻦ و ﺑﺎ ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ .روﺳﺘﺎی دﺷﺖ ارژن و ﭼﺸﻤﻪ ﺳﻠﻤﺎن در 56ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی
ﺟﺎده ﺷﯿﺮاز‐ ﮐﺎزرون ﻗﺮار دارد .اﯾﻦ درﯾﺎﭼﻪ زﯾﺴﺘﺎه ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ اﺳﺖ.

ﺗﻔﺮﺟﺎه ﻣﯿﺎن ﮐﺘﻞ :در ﻓﺎﺻﻠﻪ  20ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی درﯾﺎﭼﻪ دﺷﺖ ارژن ،ﺑﺎ ﭼﺸﻢ اﻧﺪازی زﯾﺒﺎ ،ﻣﺤﻞ ﻧﻪ داری ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻧﺎﯾﺎب ﮔﻮزن
زرد اﺳﺖ.
اﻃﺮاف رودﺧﺎﻧﻪ ﻗﺮه آﻏﺎج :ﺑﻪ وﯾﮋه اﻃﺮاف ﺑﻨﺪ ﺑﻬﻤﻦ ﻧﺰدﯾ ﺷﻬﺮ ﮐﻮار در  45ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺷﯿﺮاز ،ﻣﻨﻄﻘﻪای زﯾﺒﺎ و ﺧﺮم اﺳﺖ.
ﭼﺸﻤﻪ ﺧﺎرﮔﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺟﻨﻞ ﺑﻠﻮط زﯾﺒﺎ در ﻣﺠﺎورت اﯾﻦ رودﺧﺎﻧﻪ واﻗﻊ اﺳﺖ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﻘﺎط ،در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺷﯿﺮاز ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎی ﻓﯿﻞ ،رﭼ ،ﺳﻠﯿﻤﺎﻧ ،ﺧﺎرﮔﺎن و ﺗﻔﺮﺟﺎه ﭼﺎه ﻣﺤ و دﺷﺖ ﺧﻀﺮ ،دﯾﺪﻧ
اﺳﺖ.

