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  موانع رشد شهر ني ريز در روزنه زمان (گذشته، حال، آينده)

  

  الف: موانع طبيعي رشد

  وجود كويرها و شورزارها -1

به علت وجود اليه هاي ژيپس و نمك در نزديكي سطح زمين بخصوص در قسمت شـمال  

غرب اين منطقه باعث بوجود آمدن شورزارها و كويرهاي محدود مي شود كه اين خود يك 

  في در جهت محدود كردن گسترش شهر در اين قسمت مي گردد.عامل من

  سيالب هاي متمادي -2

بعلت موقعيت ژئو مورفولوژي اين شهر كه بعلت قرار گرفتن در روي مخروط افكنه بزرگ 

شيب منطقه طوري است كه با كمترين ريزش باران باعث جاري شدن سيالب ها مي گـردد  

عوامل مخرب اين شهر بوده است بطوريكه ايـن شـهر از   كه از قديم االيام يكي از مهمترين 

زمان هخامنشيان تاكنون سه بار دستخوش سيل قرار گرفته كه كـالً باعـث جابجـائي محـل     

اصلي شهر گرديده و در مورد چهارم اين شهر در محل فعلي قـرار گرفتـه اسـت. بطوريكـه     

داشـته كـه بـر اثـر سـيل       گفته مي شود در حوالي اين شهر نيز محلي به نام شهر سـبا قـرار  

يـز  تخريب گرديده كه هم اكنون نيز با وجود اينكه خاك و خار و جلگه اي بي آباد از آن چ
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شاهد بوديم كه موجب خسارات فراوان در كل شهرستان مورد نظر و تخريب كامل يكي از 

  محالت قديمي و با سابقه شهر گرديد (محله سادات)

  خشكسالي -3

يكي ديگر از عوامل منفي در محدود كردن رشد شهر در اين ناحيه خشكسالي هاي متمادي 

خصوصاً گريبانگير مردم اين منطقه است كه خود باعث محدود شدن فعاليت هاي اقتصادي 

رشد و توسعه و ترقي شهر مـي گـردد    و در نتيجه ركود سرمايه گذاري در اموري كه باعث

  مي باشد.

  وجود كوه ها -4

 -قرار گرفتن كوه هاي بلند در سه طرف شهر ني ريز كه بطور ممتد و زنجيره وار در شـمال 

و شهرنشيني به اين جنوب و مشرق وجود دارند خود نيز در آينده باعث عدم گسترش شهر 

  سه قسمت و در اين سه جهت مي گردد.

  ياچه هاي شوروجود در -5

وجود درياچه بختگان در سمت شمال غرب اين منطقه عالوه بر اينكه زمين هاي ساحلي را 

بعلت شور بودن غيرقابل استفاده مي كند خود وجود درياچه نيز عاملي در محدود كننده در 

  امر گسترش شهر در آينده مي گردد.
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  ب: موانع انساني رشد شهر ني ريز

  حيح از طرف اولياء شهرعدم برنامه ريزي ص -1

از قديم االيام تاكنون اين شهرستان با وجود اينكه بزرگان و علماء و متخصصين فراوانـي را  

در رشته متنوع علوم به جامعه تحويل داده است اما هميشه خود از داشتن مسـئولين دلسـوز   

نمايـد   كه با يك برنامه ريزي شهري صحيح بتوانند در امر گسترش صحيح و عاقالنه عمـل 

محروم بوده و يا اينكه تعداد آنها انگشت شمار بوده است بنابراين همين عامل (عدم برنامـه  

ريزي صحيح) عوامل منفي ديگري را ايجاد خواهد كرد و خسارات جبـران ناپـذيري را بـه    

  ارمغان خواهد آورد.

  عدم تفاهم مردم -2

ز اختالف و چندگانگي رنج مردم شهر ني ريز برخالف ديگر شهرهاي اطراف خود هميشه ا

مي برده است و همين عامل نيز يكي از عوامل مؤثر در ركود و عقـب مانـدن و درجـا زدن    

  اقتصاد و زندگ يو فرهنگ شهري در اين محدوده گرديده است.

  تأمين آب در محالت قديمي شهر

ر صورت مجزا و پراكنده بدور هسته اصلي و مركزيـت شـهر قـرا   كه بمحالت ني ريز قديم 

داشته شكل گيري و نحوه قرار گيري آنان بيشتر تحت تأثير زمين و خاك كشاورزي منطقـه  

بوده است. چرا كه با توجه به شيب عمومي منطقه كـه از شـرق بـه غـرب اسـت و جريـان       

قنوات تمام سطح زمين ها زراعي را در برمي گرفت بنابراين اثر چنداني در نحوه قرارگيري 
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كه براي اثبـات ايـن سـخن نحـوه تـأمين آب آشـاميدني و قابـل        اين محالت نداشته است 

  مصرف محالت قديم را در ذيل مي اوريم:

بطور كلي بعلت عدم وجود يك جريان دائمي آب در محالت براي جبران ايـن نقيصـه هـر    

خانه اي براي خود داراي يك بركه كوچك (آب انبار) مي باشد كه در شب هنگام وقتي كـه  

ميز مي شد آنها را پر از آب مي كرده اند. امـا بـراي مصـرف عمـومي و     جريان آب قنوات ت

عـدد مـي    3بخصوص براي فصول گرم سال نيز از آب انبارهاي بزرگ كه كالً تعداد آنها به 

رسيد استفاده مي نمودند كه نحوه كار بـدين صـورت بـوده كـه در شـب هـاي زمسـتان و        

بارها مـي كـرده و روي آن مـي بسـتند و     يخبندان آب سرد را وارد مخازن بزرگ اين آب ان

مي گفته انـد و  » بركه شير«مقداري نمك هم درون آن مي ريخته اند كه اين انبارهاي بزرگ 

  كرده اند. يتابستان از آب سرد آن استفاده م پله مي بوده است و درداراي چندين

  مهمترين آب انبارهاي زرگ عبارتند از:

  محله زيركان)آب انبار شير حاج عبدالكريم ( -1

  آب انبار شير حنان (روبروي باغ سروي) -2

  آب انبار شير محله (كوي سجاد) -3

عالوه بر اين آب انبارهاي عمومي و خصوصي بعضي از مردم نيز در خانه هاي خـود اقـدام   

متري كرده و به آب مي رسيدند كـه   30الي  20به حفر چاه هاي عميق و نيمه عميق حدوداً 

    لي از آن استفاده مي كرده اند.براي مصارف داخ
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  جغرافياي تاريخي

با توجه به اسناد معتبر موجود ني ريز يكي از كهن ترين شهرستان هاي اسـتان فـارس و بـا    

و تاريخي مي باشد همانطور كـه در بحـث علـت وجـودي نـي ريـز در بحـث        سوابق كهن 

عـروف گرديـده در   جغرافياي شهري اشاره شد منطقه اي كه در حال حاضر بنام نـي ريـز م  

دوران داريوش كبير از شهرهاي آباد و پرجمعيت فارس بوده است و به استناد لوحـه هـاي   

سنگي كه بر اثر كاوش هاي علمي از تخت جمشيد بدست آمده (كتيبه مذبور به خط ميخي 

نقد شده) در زمان هخامنشيان (داريوش كبير) ناي زي (كارگاه اسـلحه سـازي) ناميـده مـي     

كارگاه نيزه و شمشير و زره سازي در آن وجـود داشـته و    700آن دوره بيش از  شده چه در

در واقع اسلحه خانه داريوش كبير بوده است و آثار باقي مانده در يكي از محـالت قـديمي   

شهر ني ريز بنام شاد خانه كه در اصل شاز خانه به معناي (تيزگر خانه) بوده مؤيد اين قـول  

ين كه به نام پوالد شادخانه بدست آمده در نوع خود كم نظير مي است و هنوز قطعات پوالد

  باشد.

آنچه مسلم است ني ريز داراي سوابق كهن است كه در هزاران سال قبل شهري پرجمعيـت  

بوده خصوصاً به خاطر معادن آهن و پوالدي كه در گوشه و كنار آن وجود داشته است هـم  

هاي رزه سازي و نيزه و تيرسازي بوده خصوصـاً د  اكنون آثار و عالئمي كه حاكي از كارگاه 

رمحالت شادخانه و اطراف تپه سنگي قالت خواجه خضر ديده مي شود و سـاختمان هـاي   

مستحكم در آبرو دومسيل رودخانه گاو چاهي مشاهده مي گردد كه مؤيـد ايـن ادعاسـت و    
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معلوم مي شود كه نيز در اطراف و جوانب تپه هاي پايين شهر تپه هاي خاكي وجود دارد و 

اين ساختمان هاي گلي و خاكي بوده كه به مرور زمان حصار و جدارهاي آن ها دسـتخوش  

عوارض جوي و برف و باران گرديده و به احتمال چنانچه از اين تپه ها خاك برداري شـود  

صدق اين مدعا ثابت خواهد شد گفته مي شود كه اين حوالي بقاياي شـهري اسـت كـه بـه     

وف بوده و در حال حاضر هم با وجود اينكه جز خاك و خار و جلگه اي بـي  شهر سبا معر

آبادي از آن چيزي مشاهده نمي گردد به راسته بازار معروف است. ضمناً با يد به ايـن نكتـه   

اواخـر سـلطنت قاجـار كشـيده مـي شـود       توجه نمود كه ني ريز ساليان دراز كه دامنه آن تا 

لباني بوده كه براي جلب منافع و اسـتحكام مقـام خـود    پيوسته مورد تهاجم و يورش جاه ط

مرتباً آتش نفاق را در محل دامن مي زد تا بدان وسيله بـه مقاصـد خـود نائـل شـود و ايـن       

اختالف بيشتر از ناحيه فئودالها و قدرت هاي منطقه اي ناشي مي شده كـه بـا يكـديگر نيـز     

به مراد خويش بـا يكـديگر گالويـز    همبستگي و قرابت نزديك داشته اند ولي به منظور نيل 

مي شده اند و از قتل و غارت اموال طرف متخاصم نيز مضيقه نمي ورزيده اند. عامل ديگـر  

سرشناسان و خوانين منـاطق كوهسـتاني داراب از قبيـل بنايگـان و اليـدنگو و الي گـرد و       

چپاول مردم  و به غارت وشكرويه مي باشد و آنها نيز گاهگاهي به اين منطقه يوروش برده 

  دست مي زدند.
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فارسـي محسـوب مـي گـردد و از      يگرديد ني ريز يكي از شهرهاي قديمهمانطور كه بيان 

جمله دالئل و آمار بسيار ارزنده شهر مذكور مسجد بسيار زيبا و قديمي مي باشد كه به طور 

  مختصر به آن اشاره مي شود.  

     مسجد جامع كبير

بار توسط آندره گدار مدير كل سابق باستان شناسي ايـران   اين مسجد بسيار زيبا براي اولين

مورد بررسي قرار گرفت و كتيبه هاي محراب آن خوانده و در كتاب آثار نشر ايران مطـالبي  

راجع به اين مسجد درج گرديده است و چنين توضيح داده شده كه ايوان اصلي مسـجد بـه   

هاي بناي فعلي مسجد بتـدريج در قـرون   شيوه بناهاي ابواندار عصر بنا گشته و بقيه قسمت 

قسـمت جنـوبي   متمادي ساخته شده است. قديمي ترين قسمت مسجد ايواني است كـه در  

مسجد مشاهده مي شود بناهاي پيرامون آن الحاقي است. ايوان مسجد داراي طـاقي گهـواره   

مـي  اي بود و ضلع پيشين ايوان سرتاسر باز و ضلع عقب ايوان را ديـوار ضـخيمي مسـدود    

كند كه محراب قديمي در همين ديوار است. اضالع شرقي و غربي هر يك داراي پنج طـاق  

هاي عميق است كه فعالً از صورت طاق هائي خارج گرديده است. تاريخ هاي تعميـرات و  

تغييرات ايوان بر سردر و ورودي و قديمي ترين تـاريخ هـا در محـراب ايـران بچشـم مـي       

سـال بنـاي    363در مسجد جامع ني ريز به چشم مي خورد  خورد. قديمي ترين تاريخي كه

محراب و ايوان جنوبي است ولي امكان دارد تاريخ قديمي تر از آن نيـز در مسـجد وجـود    

داشته كه از ميان رفته، الزم به تذكر است كه محراب مسجد داراي تاريخ هاي متعددي مـي  
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ري محسوب مي شود، حاشيه اي باشد. كتيبه هاي محراب مذكور از نمونه هاي جالب گچ ب

امـام را بـا خـط     12از گچ بري و كتيبه اي به خط ثلث بر دو محراب نصب شده كه اسامي 

زيبائي خاصي بر دور آن گچ بري نموده اند. محراب داراي گچ بري هاي بسيار زيباسـت و  

 آيات قرآن به خط كوفي و در بين تزئينات گچ بري ديده مـي شـود ايـن كتيبـه مربـوط بـه      

تعميراتي است كه در دوره شاه طهماسب صفوي در مسجد صورت گرفته است. بـر پيشـان   

ال اله اال اهللا الملك الحق المبين محمد « چنين نوشته شده است: يقوس محراب با خط ثلث 

كه در باال از آن سخن بميـان آمـد بـه ادوار زيـرين     تاريخ هاي محراب » الرسول اهللا الصادق

مربوط به تعميراتي است كه در دوره عضدالدوله ديلمـي در مسـجد    363تعلق دارند. تاريخ 

مذكور مربوط به تعميـرات در دوره سـلجوقيان زمـان     460مذكور انجام شده است و تاريخ 

مربوط مي شود به تعميرات مسجد در دوره  560سلطنت ايل ارسالن سلجوقي است. تاريخ 

ارزمشاهي در سمت چپ ديـوار محـراب   خوارزمشاهيان و در زمان سلطنت ايل ارسالن خو

نيز كتيبه ها گچ بري شده قرار دارد. بر پيشاني درب ورودي مسجد نيز سه كتيبه مربوط بـه  

هجـري مربـوط بـه تعميـرات دوره      300تعميرات مسجد باقي است كه تاريخ يكي از آنهـا  

  قاجاريه مي باشد.
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  مقدمه اي بر جغرافياي شهري

يكي از مباحث عمده و خيلـي مهـم جغرافيـاي انسـاني را      جغرافياي شهري در حال حاضر

تشكيل مي دهد. مطالعه مراحل پيدايش و تكامل شهرها و علل آن امروزه براي مـا اهميـت   

بسزائي دارد زيرا عالوه بر شناسايي شهرهاي ايران از ديرباز تاكنون، امـروزه مسـئله توسـعه    

ديگر و تحت الشـعاع قـرار دادن آن   شهر و نفوذ و گسترش آن در قديم ترين معيشت هاي 

ها و مسائلي از قبيل افزايش درجه شهرنشـيني، مهاجرپـذيري و مشـكالت حـادي از قبيـل      

ايجاد تسهيالت رفاهي، خدماتي، آموزشي، مسكن و لزوم برنامـه ريـزي هـاي اقتصـادي را     

  بوجود مي آورد.

تي دقيق بخصـوص در مـورد   بنابراين با توجه به مطالب فوق از آنجائي كه فقر منابع اطالعا

شهرهاي ايران و خصوصاً در نواحي عقب افتاده و كمتر توجـه شـده، كـامالً ملمـوس مـي      

همـين منـاطق   باشد. بنابراين سعي شد كه مطالعه اي بخواهد در اين زمينه صورت گيـرد از  

د باشد بنابراين از آنجائي كه اين شهر (ني ريز) يكي از قديم ترين شهرهاي ايـران مـي باشـ   

گردآورنده سعي كرده است در اين زمينه قدمي هر چند كوتاه و مسـيري هـر چنـد مـبهم و     

نااستادانه را بردارد شايد كه اين عمل جرقه اي باشد بـراي فعاليـت ديگـر عزيـزان اسـتاد و      

  محققين و كاردانان اين شهرستان.

  كه:اگر به نقشه هاي توپوگرافي و طبيعي اين منطقه دقيق شويم خواهيم ديد 
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اين شهرستان (ني ريز) يكي از دشت هـاي ميـانكوهي اسـت كـه در مسـير سلسـله جبـال        

زاگرس قرار گرفته است كه شهر ني ريز از سه جهت شمال، شرق، غرب به كوه ها محدود 

مي شود و از طرف غرب با شيبي ماليم به درياچه بختگان و نمكزارهاي اطـراف آن منتهـي   

  مي گردد.

  عي ديگر نيز در آن به چشم مي خورد:  همچنين دو عامل طبي

  دو درياچه بختگان (ني ريز) و درياچه طشك -1

  كوير قطرويه -2

كه هر دو حوضه آبگير مسيلهاي مختلف و جاري از كوهسارها مي باشند كه مهمترين ايـن  

مسيلها رودخانه كر مي باشد كه به درياچه بختگان مي ريزد كه از كوههاي اردكـان و اقليـد   

  ه مي گيرد.سرچشم

آب اين دو درياچه شور و غيرقابل استفاده مي باشد و در بعضي از سال ها كه ريزش هـاي  

جوي كم و محدود باشد در فصول خشك سال خشك و بـه كـوير نمكـي بيشـتر شـباهت      

  دارند اما در سال هاي پر باران پروسعت و پرآب مي گردند.

رقي گسترش يافته است و بعلـت  همچنين كوير قطرويه كه بصورت شمال غربي، جنوب ش

وجود اليه هاي ژپيس و نمك و همچنين عدم وجود رطوبت كافي بوجود آمده و در بعضي 

) درياچه هاي كوچكي در آن بوجود مي آيد كـه البتـه بعـد از    1365سال هاي پرباران (مثالً 

ينكـه  خشك شدن بر شوري خاك افزوده مي شود. البته الزم به تذكر است كه با توجه بـه ا 
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(ني ريز) وجود دارد بنـابراين بحـث جغرافيـاي شـهري مـا      در اين شهرستان فقط يك شهر 

  برروي اين شهر مي باشد.

  علت وجودي شهر ني ريز

شهري كه امروزه به نام ني ريز معروف است در بين دشت هاي باز پيكوهي رشته زاگـرس  

معتـدل و   غوب، آب و هـواي قرار گرفته، از آنجائي كه وجود زمينه مساعد از قبيل خاك مر

كوهستاني وجود جنگل هاي بادام كـوهي و پسـته وحشـي در كـره هـاي اطـراف و وفـور        

حيوانات وحشي و از همه مهمتر وجود آبرفت ها و مخروط افكنه هايي كه طي ساليان دراز 

توسط سيالب ها و جريان هاي آب ايجاد گرديـده اسـت. بنظـر نگارنـده موجـب و علـت       

ن انسان در اين قسمت از فالت ايران بـوده اسـت. بطـور خالصـه در يـك      اساسي در اسكا

جمله مي توان بيان نمود كه علت وجودي اين شهر بعنوان يـك منطقـه يكجـا نشـين امـور      

كشاورزي و فعاليت هاي مربوط به آن و نيز وجود دامپروري و شعب مختلف آن (در كنـار  

  كشاورزي) بوده است.

  تاريخ ختلف تغيير نقش شهر در ادوار م

با توجه به اسناد و نوشته هاي بزرگان و علماء و دانشمندان، ني ريز به علت داشـتن معـادن   

فوالد و آهن و همچنين نزديك بودن به شهر استخر و پاسارگاد و تخت جمشـيد در دوران  

سلسله هخامنشيان خصوصاً در زمان داريوش كبير مورد توجه قرار گرفتـه و بصـورت يـك    

رگ اسلحه سازي، زره سازي، شمشير و نيزه و كاردسازي براي قشـون نظـامي آن   كارگاه بز
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كارگاه از موارد مذكور در اين شهر كـه در آن زمـين    700زمان در مي آيد. بطوريكه بيش از 

پرجمعيت و مهم بوده وجود داشته است. براي اثبات اين ادعـا مـي تـوان اسـتفاده كـرد بـه       

وش هاي علمي از تخت جمشيد بدست آمده كتيبه مـذكور  وجود و لوح سنگي كه بر اثر كا

هم به خط ميخي نقد شده است. در زمان هخامنشيان (داريوش كبير) نام اين شهر بصـورت  

آمده است و همچنين كلمه فعلي ني ريز بـا كلمـه   » كارگاه اسلحه سازي«ناي زي به معناي 

  اد.نيزه ريز كه با مباحث فوق مطابقت دارد مي توان انطباق د

همنين آثاري از بوته هاي آن زمان بصورت تكـه هـاي شكسـته كـه در محـل بنـام دونـگ        

  معروف است در محله شازخانه (نيزه گر خانه) بوضوح ديده مي شود.

بنتبراين مي بينيم كه در اين برهه از زمان (دوره هخامنشيان) نقـش كشـاورزي و دامپـروري    

و همين عامـل باعـث گسـترش و توسـعه و      تحت تأثير نقش صنعتي و توليدي قرار گرفته

اهميت و جمعيت يابي بيشتر اين شهر در آن زمان گردد. البته در دوره هاي بعدي به داليـل  

مختلف كه كامالً روشن و واضح نيست شهرنقشي صنعتي خـود را از دسـت داده و دوبـاره    

يـز زنـده شـد و    نقش قبلي يعني كشاورزي و دامپروري و عالوه بر آن تجارت و بازرگاني ن

اهميت قبلي خود را بازيافته است كه هنوز هم ادامه دارد و عالوه بر آن تجارت و بازرگاني 

  حيات شهري اين مركز يكجانشين متكي به همين عامل مي باشد. 

   محالت ني ريز
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عبارتند از: آباد زردشت، محله اناري، محله چنار سوخته، محله بازار، محله زيركـان، محلـه   

محله سادات، محله بغريها، محله شجازخانه، محله پشت صحرا (كوي سـجاد)، قلعـه   كيان، 

خواجه، قلعه محمود خان، قلعه حاج حسن، قلعـه ده فاضـل، قلعـه سـيف آبـاد و محـالت       

جديد: دو شهري يكي در سمت جنوب شـهر در انتـداد محلـه آبـاد زردشـت مـي باشـد و        

يجـاد گرديـده اسـت. البتـه محلـه      ديگري شهرك شهيد بهشتي كه در سمت شـرقي شـهر ا  

ژاندارمري نيز جديد ساخت مي باشد كه اكثر سـاختمان هـاي آن از طـرف سـازمان هـاي      

مسئول تحويل مردم داده شده و در آن سكونت دارند و نيز محله جديداالحداث ديگري كه 

در حول و حوش جهادسازندگي به طـرف شـرق گسـترش دارد (در انتـداد خيابـان) البتـه       

اصلي و پرجمعيت شهر هنوز همان محالت قديمي شهر مي باشد واز آنجـائي كـه    محالت

مراكز خريد و فروش و بازار در همين مركز قديمي شهر مي باشد بيشترين تـراكم جمعيـت   

را در طول روز در خود دارد و يكي از مشكالت محـالت جديـد و سـاكنين آن هـا همـين      

  د خوراكي اوليه مي باشد.رفت و آمد بامركز شهر حتي براي تهيه موا

در تفاوت محالت قديمي و جديد مي توان اينگونه بيان نمود: كـه بـا يـك نظـر اجمـالي و      

هرچند سطحي خواهيم ديد كه مصالح ساختماني در محالت قديمي بيشتر خشت و گـل و  

كته گل و چوب بودهاست و حتي در بعضي مواقع بجاي خشا ديوارها را بصورت چينه باال 

» داالن«ده اند و كوچه هاي تنگ و باريك در بعضي جاه ها بصورت روبسته كه بنام مي آور

معروف است ديده مي شود. اما در محالت جديد ساختمان ها بيشتر به فرم جديد و اصـول  
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مهندسي و با استفاده از مصالح جديد و تزئيني ديده مي شود كـه بيشـتر زوج هـاي جـوان     

ال به اين محالت مي باشند. همچنين از نظر بهداشـت و آب و  عالقه مند به زندگي و يا انتق

هواي تميز تر محالت جديد از موقعيت بهتر برخوردار مي باشند. البته چيزي كـه در اينجـا   

قابل ذكر است تحوالتي است كه در محالت قديمي بوجود آمده است بدين گونه كه اكثـراً  

يد و عقب نشيني ديوارهاي جديـد در  با تخريب خانه هاي قديمي و ساختن خانه هاي جد

كوچه ها بتدريج در شكل و بافت قديمي شهر اثر گذاشته رنگ و بـوي قـديمي خـود را از    

دست داده است. البته اين امور صددرصد نيست و با توجه به موقعيت اقتصادي مردم محـل  

علـل  فرق مي كند مثالً در كوي سجاد اين تحول بيشتر به چشـم مـي خـورد. همچنـين بـه      

وجود سيل و تخريب محالت قديمي مثل كوي سادات كه اكثر خانه هـا و مسـاكن قـديمي    

مثل كوي سادات كه اكثر خانه ها و مساكن قديمي تخريب شده در آينده ممكن است شكل 

يك محله جديد ساخت و جداي آن قدمت به خود بگيرد. همانطور كه در قبـل اشـاره شـد    

سياسي و اداري، مذهبي در بخـش هـاي مركـزي و قـديمي     تمام مراكز اجتماعي، اقتصادي، 

شهر مي باشد بنابراين افراد سان در محالت جديد و در اطراف محالت قـديمي مجبـور بـه    

هر نوع كار به مركز شهر مراجعت نمايند كه اينامر بصورت شعاعي از اطراف به مركز شـهر  

  صورت مي گيرد.
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   خطاطان و خوشنويسان ني ريز

  مس الدين محمد ني ريزي (ميرزا احمد ني ريزي)احمدبن ش -1

اين شخص يكي از معروفترين و زبردست ترين استادان خط نسخ ايران بشـمار مـي رود و   

از آثار قلمي او پنچ نسخه قرآن مجيد و يك نسخه دعاي كميل دركتابخانه موجود مي باشد. 

  تاريخ تولد و فوت آن مرحوم دقيقاً در دست نيست.  

    1381هجري و وفات  1260حمد فرزند مال محمد با شهرت دانشمند متولد ميرزا م -2

محمد ني ريزي: از هويت كامل اين خوشنويس مدركي بدست نيامد ولـي آنچـه مسـلم     -3

  است در قرن سيزدهم هجري مي زيسته.  

سيد ابوطالب لمس فرزند سيد حسين مي باشد. فرد مذكور در نوشـتن خطـوط نسـخ و     -4

  مهارتي بسزا داشته است.  شكسته و ثلث 

مال عبداهللا ني ريزي فرزنـد مـال علـي عسـكر در اواخـر قـرن سـيزدهم و اوائـل قـرن           -5

  چهاردهم مي زيسته.  

سيد محمد جعفر سيد ابوالحسن ارز خطاطان بنام خوشنويسان معروف عصر خود بـوده   -6

  است.

و وي نيـز از   محمد شفيع ني ريزي در نيمه دوم قـرن سـيزدهم هجـري حيـات داشـته      -7

  خوشنويسان معروف عصر خود بودهاست.  



 16 

هجري قمري حيات داشته و از سـال فـوت او    1216محمد انصاري ني ريزي: در سال  -8

  مدركي در دست نيست.

  ني ريز -سخنسرايان -دانشمندان -علماء

ني ريز در گذشته يكي از كانون هاي علم و معرفت بوده و از اين رهگذر علمـا و فضـال و   

نشمندان و اديبان بزرگي داده كه فقط برخي از آنان توانسته اند تجارب علمي وادبي خـود  دا

را بصورت مدون در اختيار جامعه قرار دهند و سايرين بعلت عدم وجود امكانات موفق بـه  

ارائه آثار خود نگرديده اند و نسل هاي بعد نيز بدليل مصيبت هـائي از قبيـل سـيل بردگـي     

ر و ملخ خوردگي و غارتهاي پي در پي موفق وتدوين آثار بزرگان نشـده  هاي متوالي و مكر

  اند بهر تقدير معروفترين آنان بشرح زيراند:

  شيخ ابوالفضل بي ابيالخير عالم و صاحب فتوي قرن هفتم -1

ابوالعباس فضل بن حاتم از از شـارحين معتبـر كتـاب اصـول و صـاحب شـرح كتـاب         -2

  اقليدس 

كه از نظر علم و حكمت تبحر داشـته و در فقـه و اصـول و معـاني      سيد جواد ني ريزي -3

  ميان علم و معقول صاحب نظر بوده است.

شيخ ارشد الدين ابوالحسن بن محمدبن علي ني ريزي كه مدت زيـادي امـام و خطيـب     -4

  مسجد جامع عتيق شيراز بوده است.
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هجري از شعراي نـي   12سيد قطب الدين محمدبن ابي طالب از عرفا و دانشمندان قرن  -5

ريز مي توان از: موالنا مايلي، ميرزا محمد جعفر مـتخلص بـه شـعله، ميـرزا محمـد حسـن       

  عمان ني ريز نام برد.   –متخلص به شهاب 
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  جغرافياي اقتصادي

  زراعت

شرايط خاص اقليمي و خصوصيات ويژه جغرافيائي بهمنطقه مورد مطالعه حالتي داده كمتـر  

به آن يافت كما اينكه در غالب نقاط تحت بررسي كشت محصوالت مي توان منطقه اي مشا

مختلف رايج مي باشد. مهمتر اينكـه رانـدمان توليـد آن نيـز در سـطحي بـاالتر از ميـانگين        

  مملكتي مطالعه و شناخته شده است. 

شرايط مناسب منطقه از نظر آب و هوائي و جغرافيائي در فصل هاي مختلف كه با اعتـدالي  

لوب همگام است به اضافه حاصلخيزي خاك، كشت انواع محصوالت پرارزش و مفيد و مط

  سودآور را ممكن مي سازد.

با وجود عوامل فوق الذكر بدالئل مختلف دانش و تكنولوژي زراعي منطقه را اگر مشابه بـه  

نقاط عقب افتاده ندانيم بايد آنـرا پـائين تـر از متوسـط سـطح مملكتـي محسـوب داشـت.         

شده نشان مي دهد كه آب و هوا، رطوبت، نوع خاك و ميزان آب در منطقـه   مطالعات انجام

  به آن اندازه مساعد است كه امكان گسترش برنامه هاي كشاورزي ممكن و سودآور باشد.
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  جغرافياي جمعيت

  مقدمه

از بين همه پديده هاي جغرافيـائي جمعيـت برحسـب صـفات گونـاگونش، نمايـان تـرين،        

ست. جمعيت نقطـه عطفـي اسـت كـه از تمـام عناصـر ديگـر        شخصيت كلي هر سرزمين ا

مشاهده مي گردند و همه عناصر منفـرداً و جمعـاً از آن معينـي و اهميـت پيـدا مـي كننـد.        

بنابراين جمعيت مهمترين عنصر اساسي و تحليلي و متمايز كننده زميني و تشكيالت فضائي 

  كه موضوع علم جغرافيا است مي باشد.

  ائي جمعيتبررسي توزيع جغرافي

شهرستان ني ريز بجز شهر ني ريز كه مركز شهرستان است داراي شهر ديگـري نمـي باشـد    

نفـر   18724جمعيت ساكن در شهر ني ريز كه در نتيجه همان منطقه شهري نيز مـي باشـد.   

) خانوار مي باشد. بنابراين اكثريت جمعيت اين شهرسـتان در منـاطق روسـتائي مـي     4031(

  خانوار). 6209 -نفر 30910باشند. (

 7/37برابـر   1355در اين صورت مي توان نتيجه گرفـت كـه ميـزان شهرنشـيني در آبانمـاه      

نفـري ايـن    78864از كـل جمعيـت    1365درصد بوده است. طبـق آخـرين آمـار در سـال     

درصـد) در   14/62نفـر (  49800درصـد) و   85/35نفر در مناطق شهري ( 28279شهرستان 

  ).4/ درصد) نيز غيرساكن مي باشند جدول شماره(99( نفر 785مناطق روستائي و 

  دين  
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 8/99نفر مسـلمان كـه    49528نفر)،  49634از جمعيت كل اين شهرستان ( 1355در آبانماه 

درصـد افـراد اديـان ديگـر از قبيـل       2/0درصد جمعيت كل اين شهرستان رادربرمي گيرد و 

  نفر مي باشند. 85نفر) و ديگر اديان 13نفر)، مسيحي (2نفر)، زرتشتي (6كليمي (

  جمعيت كل

نفـر شـامل    49634، 1355ريـز در سرشـماري عمـومي آبانمـاه     جمعيت كل شهرستان نـي  

خانوار بوده است كه در ميان شهرستان هاي استان فـارس فـارس مقـام را دارا مـي      10240

  باشد.

  خانوار) رسيده است.  15393نفر ( 78864به  1365جمعيت كل اين شهرستان در سال 

  تراكم نسبي جمعيت

نفر مي باشد كه اين رقـم در آبانمـاه    4/5هر كيلومتر تراكم جمعيت در شهرستان ني ريز در 

نفر بوده است بنابراين مي بينيم كه يك نفـر در هـر كيلـومتر مربـع در      4/4برابر  1345سال 

طول ده سال به تراكم نسبي جمعيت آن افزوده گرديده است. ني ريز از ايـن نظـر در ميـان    

د. كه وسعت آن نسبتاً زيـاد بـوده و بـه    شهرستان هاي استان فارس مقام آخر را دارا مي باش

  كيلومتر مربع بالغ مي گردد و از طرفي جمعيت آن كم است. نقشه شماره (   ). 9249

نفـر در هـر كيلـومتر مربـع      52/8بـه   1365تراكم نسبي جمعيت در اين شهرستان در سـال  

ن مي دهـد.  نفر در هر كيلومتر مربع افزايش نشا 12/3، 1355رسيده است كه نسبت به سال 

  نمودار شماره (   ).
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نفر بوده اسـت. كـه    8/4، 1355ميانگين افراد خانوار در اين شهرستان در سال  -بعد خانوار

 1345نفر مي باشد. اين ميـانگين در سـال    0/5نفر و در نقاط روستائي  6/4در نقاط شهري 

نفر بوده اسـت.   8/4و نقاط روستائي  8/4و در نقاط شهري  8/4به ترتيب در كل شهرستان 

كه پائين رفتن بعد خانوار را در نقاط شهري بايد علـم و اطـالع مـردم از مضـرات افـزايش      

جمعيت و مشكالت ناشي از آن دانست و باال آمدن بعد خانوار در نقاط روستائي نيز ناشـي  

از پائين بودن سطح فرهنگ و اطالعات مردم در اين زمينه و كاهش مرگ و مير كودكان بـر  

  پيشرفت ها و موفقيت هاي پزشكي و درماني و طب پيشگيري مي باشد. اثر

نفـر كـه در    12/5طبق آخرين سرشماري كشور بعد خانوار در اين شهرستان  1365در سال 

  مي باشد. 26/4و درمناطق شهري  45/5مناطق روستائي 

  راه هاي ارتباطي

بين استان كرمان و فارس قـرار  شهرستان ني ريز با توجه به موقعيت جغرافيائي كه دارد و ما

گرفته است از نظر ارتباطي اهميتي كسـب نمـوده اسـت. مهمتـرين جـاده ارتبـاطي كـه در        

محدوده شهرستان ني ريز قرار دارد. جاده اي است كه سيرجان را به شيراز متصل مي كند و 

هاي ني  يزد،... متصل مي گردد. در مسير اين جاده شهر -كرمان –تز سيرجان به بندرعباس 

ريز، اصطهبانات، سروستان قرار دارند. اين جاده تنهـا جـاده مهمـي اسـت كـه محصـوالت       

وارداتي كشور از طريق بندر عباس به شيراز و مناطق جنوبي منتقل مـي گـردد و صـادرات    

محصوالت مناطق جنوبي نيز از اين جاده صورت مي گيرد. اين جاده در محدوده شهرسـتان  
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قه قطرويه تقريباً يك جاده كوهستاني با دو گردنه نسبتاً صـعب العبـور   ني ريز به جز در منط

مي باشد شهر ني ريز كه در كنار اين جاده قرار گرفته است فاصله اين شهر تا مركـز اسـتان   

كيلومتر مي باشد. اين جاده تنها جاده مهم و درجـه   165كيلومتر و تا سيرجان  214(شيراز) 

وع تمدن در منطقه ني ريز به دوره هخامنشيان مـي رسـد و   يك اين شهرستان مي باشد. شر

دليل پيدايش اين شهر در آن دوره ايجاد يك مركز تسليحاتي براي حكومت بـوده و وجـود   

درياچه بختگان نيز در اين امر مؤثر بوده است. ني ريز به دليل موقعيت خود همـواره مـورد   

منشيان تاكنون سـه بـار مـورد تهـاجم،     توجه اقوام مهاجم بوده چنان كه ششهر از زمان هخا

سيل و عوامل طبيعي قرار گرفته است. مهم ترين صنعت دستي شهرستان ني ريز فرش بافي 

است كه بيشار توسط زنان و دختران توليـد مـي شـود. دركارگـاه هـاي خـانگي شـهرها و        

مهمي روستاهاي اين شهرستان قالي هاي زيبايي با نقش هاي محلي، توليد مي شوند ونقش 

در اقتصاد مردم شهرها و روستاهاي ني ريز ايفا مي كنند. شركت سهامي فـرش كـه در ايـن    

شهرستان تأسيس شده نيز با نقشه هاي محلي (علي بيگي، حكـومتي، بسـته اي و درختـي)    

اقدام به تهيه، توليد و عرضه قالي مي نمايد. مسجد جامع ني ريز كه گفته مي شـود يكـي از   

ي قرن چهارم هجري قمري است و در گذشته آتشكده اي بوده و پـس از  قديمي ترين بناها

ظهور اسالم به مسجد تبديل شده، از مهمتـرين جاذبـه هـا تـاريخي ايـن شهرسـتان اسـت.        

درياچه ارژن يكي از زيستگاه هاي مهم پرندگان مهاجر است كه در حـدود نيمـي از سـال،    

اه هاي متعدد شهرستان ني ريـز، در دره  ميزبان هزاران پرنده مهاجر است. تنگ ها و گردشگ
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هاي عميق و سرسبز با برخورداري از پوشش گياهي و جنگلي جـذاب و چشـمه سـارهاي    

  فراوان از زيباترين نقاط طبيعي استان فارس به شمار مي آيد. 

    صنايع و معادن

كارخانه هاي موجود در اين شهرستان منحصر بـه كارخانـه هـاي مربـوط بـه كشـاورزي و       

گاه ها و شركت هاي فرش بافي است. به استثناي درياچه بختگان كه نمك آن در فصول كار

خشك بهره برداري مي شود، يك معدن نسـبتاً بـزرگ كرميـت در بخـش آبـاده طشـك در       

كيلومتري شمال باختري ني ريز قرار دارد كه با وسايل مدرن از آن بهره برداري  100حدود 

شاورزي و دام داري و قالي هـايي بـا نقـش هـاي زيبـا      ميي شود. وجود انواع محصوالت ك

سبب رونق بازرگاني در منطقه شده است. گندم و جـو، پنبـه، چغنـدر قنـد، بـادام، قـالي و       

  گوسفند از صادرات عمده اين منطقه محسوب مي شود.  

  كشاورزي و دام داري

پيشـه وري   اساس و پايه اقتصاد شهرستان ني ريز بـر كشـاورزي، دام داري، فـرش بـافي و    

است. كشاورزي بصورت هاي صنعتي و دستي انجام شده و آبياري زمين هاي تحت كشت 

از طريق چشمه ها، كاريزها و چاه هاي متعدد تأمين مي گردد. محصوالت عمده كشـاورزي  

اين شهرستان گندم، جو، پنبه، چغنرقند، كنجد، ذرت، انار، بادام و تـره بـار اسـت. دام داري    

ريز رونق فراوان داشته و پرورش گاو و گوسفند ماننـد بيشـتر منـاطق ايـن      در شهرستان ني

  استان از اهميت خاصي برخردار است.
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  مشخصات جغرافيايي

شهرستان ني ريز از شمال به استان يزد، از شمال باختري به شهرستان ارسـنجان، از جنـوب   

تان اسـتهبان و درياچـه   به شهرستان داراب، از خاور به استان كرمان، و از بـاختر بـه شهرسـ   

درجـه   54بختگان محدود مي شود. شهر ني ريز مركز شهرستان ني ريز در طول جغرافيايي 

متـري از سـطح دريـا     1595دقيقه و ارتفاع  12درجه و  29دقيقه و عرض جغرافيايي  19و 

 18واقع شده است. آب و هـواي شهرسـتان نـي ريـز معتـدل بـوده و درياچـه بختگـان در         

نفـر   91645تعـداد   1375باختر قرار دارد. شهرستان ني ريز در سرشـماري سـال   كيلومتري 

جمعيت داشت. مردم اين شهرستان از آريـايي نـژاد، مسـلمان و شـيعه مذهبنـد و بـه زبـان        

سيرجان قرار گرفته و راه هايي -فارسي صحبت مي كنند. ني ريز در مسير راه آسفالته شيراز

  از:كه از آن منشعب مي شود عبارتند 

  كيلومتر. 37استهبان به طرف جنوب باختري به طول  -راه آسفالته ني ريز -

  كيلومتر. 180سيرجان به طرف شمال خاوري به طول  –راه آسفالته ني ريز  -

  وجه تسميه و پيشينه تاريخي

آثار بدست آمده از غارهاي حوالي درياچه بختگان نشان گـر قـدمت تمـدن در ايـن ناحيـه      

زمان هخامنشيان يكي از مراكز مهم سالح سازي بود و نام ني ريز احتمـاالً   است. ني ريز در

از نيزه ريز گرفته شده است. در الواح گلي تخت جمشيد، نام ناريزي را منطبق بـا نـي ريـز    

كارگـاه   700دانسته اند. ناريزي به معناي كارگاه اسلحه سازي اسـت. در آن زمـان بـيش از    
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آن وجود داشته و در واقع مركز توليد سـالح و اسـلحه خانـه    نيزه، شمشير و زره سازي در 

داريوش بوده است. شهر ني ريز از زمان هخامنشيان تا به حال، سه بار دست خوش تهاجم، 

سيل و عوامل طبيعي قرار گرفته و اطراف اين درياچه ني فراوان وجود داشته، به آن نـي زار  

  شده است. اين منطقه در زمان داريوش اول از  گفته اند كه به مرور ايام به ني ريز تبديل 

  ويژگي هاي طبيعي 

  موقع جغرافيايي  

  موقع خصوصي: در طول و ...  

موقع عمومي: شهرستان ني ريز در جنوب كشور ايـران و در جنـوب شـرقي اسـتان فـارس      

واقع گرديده است. در نتيجه با توجه به موقع عمومي خود از نظر جغرافيايي بـه طـور كلـي    

اي ويژگي هاي خاص مربوط به اين نـواحي مـي باشـد. ايـن شهرسـتان بوسـيله اسـتان        دار

هرمزگان با سواحل خليج فارس و در نتيجه با درياي عمان و اقيانوس هنـد نيـز مـي توانـد     

متصل گردد و نيز رشته كوه هاي زاگرس قسمتي از مساحت ايـن شهرسـتان را در برگرفتـه    

غرافيايي باعث بوجود آمدن حوضه هـاي بسـته مثـل    است و از طرف ديگر عوامل متعدد ج

درياچه بختگان و طشك در اين منطقه شده است و از سمت شمال و مشرق به طرف مركز 

  ايران و درنتيجه كويرها و مناطق شوره زار راه مي يابد.
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كيلومتر مربع است و نسبت بـه كـل مسـاحت اسـتان فـارس       9248مساحت اين شهرستان 

    1درصد از خاك اين استان را دربر مي گيرد. 93/6مربع مي باشد،  ) كيلومتر133298(

  زمين شناسي:

براي بررسي وضعيت زمين شناسي اين شهرسـتان و اطـالع دقيـق تـر نسـبت بـه آن ، ايـن        

حوزه آبريز بزرگ تقسيم نموده و هر يك را جداگانه مـورد بررسـي قـرار     3شهرستان را به 

  مي دهيم.

  بختگانحوزه آبريز درياچه  -1

منطقه مورد بررسي از لحاظ زير كشت نيمه مهم حوزه شهرستان ني ريز را دربرمي گيـرد و  

و  280˚52´طـول شـرقي و عـرض هـاي     540˚31´و  530˚31´اين منطقه بين طـول هـاي   

  عرض شمالي در جنوب شرقي شيراز قراردارد.   290˚54´

را شـامل مـي گـردد كـه از      ناحيه مورد مطالعه بخشي از زاگرس و آبرفت هاي ناشي از آن

طرف شرق بوسيله روراندگي زاگرس محدود مي گردد. سنگ هاي متعلق بـه دوران دوم و  

سوم و همچنين رسوباتي كه تحتماالً متعلق به قبل از كامبرين مي باشند. بررسي كلي منطقه 

نشان مي دهد كه رسوبات ؟؟؟ بااليي و دوران سـوم پوشـش تشـكيالت مختلفـي از قبيـل      

افيوليها مي باشند و اگـر شـيبي مشـخص بـين ايـن دو       -بات آهكي و راديوالرميت هارسو

  وجود دارد كه مربوط به فاز تكتونيكي متعلق به ؟؟؟ بااليي مي باشد.

  وضعيت زمين شناسي سفره هاي آبرفتي اين حوزه:
                                                 

 ١٣۶٧پايان نامه دوره ليسانس، رسول طيبي، دانشگاه تربيت معلم، ديدگاه ھاي جغرافيايي شھرستان ني ريز،  -  ١
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  الف: سفره آبرفتي منطقه آباده طشك

  ب: سفره آبرفتي منطقه جهان آباد

  ي منطقه پيچگانج: سفره آبرفت

  د: سفره آبرفتي متطقه دشت ني ريز

سفره هاي آبرفتي دشت هاي مختلـف از يكـديگر جـدا و تفكيـك شـده مـي باشـند. ايـن         

  جداشدگي بعلت شرايط توپوگرافي و زمين شناسي مختلف به وجود آمده است.  

  حوزه آبريز پشتكوه -2

و عـرض جغرافيـايي    شـرقي  540˚40´و 540˚7´اين حـوزه بـين طـول هـاي جغرافيـايي      

شنال شرقي اين شهرستان قرار گرفته و قسمتي از بخش پشت كوه را شـامل مـي    290˚52´

شود. اين منطقه مورد مطالعه جزء كوچكي از حوزه آبريز بسته باتالق گاوخوني مي باشد و 

سمت و واريزه و مخروط افكنه و بقيه آن ارتفاعات مي باشـد. ايـن منطقـه در حـد نهـايي      

گي رشته جبال زاگرس واقع گرديده اسـت. تشـكيالت زمـين شناسـي موجـود هـم       روراند

متامورفيزه و هم رسوبي بوده و از نظر زمين شناسي ساختمان اين ناحيـه جـزء كـوچكي از    

ژئو سنگلينال (بزرگ ناوديس) كه نتيجه آن بوجود آمـدن سلسـله جبـال زاگـرس گرديـده      

  است.

دگرگوني ناحيه اي مي باشد. بدين معني كـه بـر اثـر     پديده دگرگوني موجود احتماالً از نوع

جرم و نيروي ؟؟؟ با مواد رسوبي تشكيل گشته در ژئو سنگلينال بتدريج به اعماق سـقوط و  
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تحت تأثير عوامل مختلفي كه باعي متامورفيزاسيون مي گردد دگرگون گشـته و سـپس ايـن    

ن صورت خالصه گرديـده  تشكيالت بر اثر حركات كوهزايي دوران سوم چين خورد و بدي

  است.  

  حوزه آبريز قطرويه -3

كيلومتري جنوب شرقي ني ريز بـر سـر راه نـي ريـز بـه سـيرجان بـين طـول هـاي           18در 

شمالي قرار گرفته است. نحـدود اسـت از    290˚10´و  280˚ 45´شرقي و عرض  540˚40´

ه اي و از طـرف  طرف شمال به كوير قطرويه واز طرف شرق به دنباله كوير و اراضي كوهپاي

جنوب به كوه زرد و پوزه يكي و از طرف جنوب غرب به رشته سركوه و از طرف به رشته 

كوه هاي غربي مجاور قطرويه از رشته جبال زاگرس. ارتفاع ايـن منطقـه از سـطح دريـا در     

  متر مي باشد. 1700حدود 

طقـه گـرد و   اين منطقه از اطراف توسط ارتفاعاتي محدود شـده اسـت و در وسـط داراي من   

پست كه تمام آب هاي جاري از ارتفاعات و نقاط مرتفع پس از عبور از دامنـه هـا در ايـن    

ناحيه جمع آوري گرديده و بنابراين اين دشا داراي حوزه آبريز بسـته اسـت. چـون آبهـاي     

جاري كه به اين منطقه مي رسند از تشكيالت ؟؟ عبور مي كند و حاويمقادير زيـادي نمـك   

باشند. در اين امالح رسوبي كرده و طي ساليان دراز خاك و آب زير زميني اين و امالح مي 

  )14-7منطقه را شور كرده است.(رسول طبيعي؟؟؟ 

  پستي و بلندي
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از لحاظ مورفولوژيكي كوه هاي اين شهرستان در رده ناهمواري هاي بخش غربي ايران كـه  

رد و جزء رشته كوه هـاي زاگـرس   از مركز عراق تاشمال تنگه هرمز كشيده شده اند قرار دا

مي باشد اين ناهمواري ها بر حسب تقسيماتي كه در جهـت طـولي يعنـي بـا محـور چـين       

خوردگي انجام گرفته است خود به چند دسته تقسـيم مـي شـوند و بطـور كلـي مجموعـه       

ناهمواره هاي بخش غربي از نظر نحوه تغيير شكل طبقات و تأثير عوامل زمـين سـاخت در   

  واحد اصلي تقسيم مي شود: 2ها به  تشكيل آن

رشته اصلي زاگرس؛ كه در هر يك از ايـن دو قسـمت    -2؟؟؟ كوه هاي داخلي زاگرس  -1

  )14مشخصات خاصي از لحاظ ساختمان چينه ها ديده مي شود. (رسول طبيعي صفحه 

  آب و هواي شهرستان ني ريز

ازه گيري هـاي متـوالي و   آب و نوا عبارتست از شرايط جوي متوسط يك منطقه كه طي اند

متمادي بدست آمده است؛ اما نواي هر منطقه عبارتست از شـرايط آنـي و لحظـه اي همـان     

محل آب و هوا يا اقليم هـر منطقـه را بوسـيله انـدازه گيـري عناصـر آب و هـوايي شـامل         

  تشخيص خورشيد، دماي رطوبت، فشار هوا و بادها مشخص مي كنند. 

  ليت هاي انساني به طور كلي:اهميت نقش آب و هوا در فعا

در شكل گيري جوامع و نوع معيشت و فرهنـگ و لبـاس و خصوصـيات و بـاالخره در      -1

  نوع بهره برداري از امكانات طبيعي، اقليم تأثير قاطعي داشته و دارد.
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شناخت آب و نواي يك منطقـه مـي توانـد كمـك عمـده اي در شـناخت جنبـه هـاي          -2

  آن محل بنمايد. اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي

ايجتد صنايع  -آلودگي محيط زيست -در توسعه مناطق شهري و جهت گسترش شهرها -3

  و نوع آنها با توجه به شرايط اقليمي امري الزم و ضروري است.

باتوجه به عواملي كه آب و هواي يـك محـدوده را كنتـرل مـي كنـد عـرض جغرافيـايي و        

ب ايران و نزديك به كويرهاي داخلي ايـران و  موقعيت جغرافيايي كه اين شهرستان در جنو

همچنين خليج فارس قرار دارد و محل و جهـت و ارتفـاع نـاهمواري هـا كـه بـه صـورت        

كمربندي از شمال به طرف جنوب شرق اين شهرستان را دربر گرفته و عوامل ديگـر باعـث   

بايـد   بوجود آمدن يك آب و هواي محلي در اين محدوده گرديده است انـا بـه طـور كلـي    

گفت كه از هر سيستم هاي آب و نوايي و مكانيسم هاي بارش از اقليم كلي ايـران ؟؟؟ مـي   

درصد بارش هاي اين شهرستان در فصول سرد (مهر تا اسفند) صورت مي  80كند. بيش از 

گيرد. به طور كلي مي توان گفت كه آب و هواي اين محدوده داراي تابستان تقريباً خشـك  

ن ترين فصل سال است. سيكدونهاي غربي مهم ترين عامل بـارش در ايـن   و زمستان پر بارا

محدوده مي باشد. باران هايي كه در فصول گرم سال؛ كه به ندرت رخ مـي دهـد از طريـق    

كانوكشنال مي باشد. اثرات اين نوع اقليم را مي توان در جغرافياي شهري، اقتصادي و منابع 

  ).22تا  17آبي كامالً جستجو كرد. (رسول طبيعي 

  پوشش گياهي 
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پوشش گياهي يكي از عوامل مهم طبيعي در هـر محـدوده جغرافيـايي بـه شـمار مـي رود.       

مطالعه اين عامل طبيعي از نظر نوع و تراكم حائز اهميت مي باشد. زيرا كه در فعاليت هـاي  

اقتصادي بستر بسيار مؤثري مي باشد. اقتصـاد دامـداري و بهـره بـرداري از درختچـه هـا و       

درخت ها در زمينه هاي مختلف اقتصادي و صنعتي با توجه به نوع اقليم اين شهرستان كـه  

نوع استپي و نيمه خشك مي باشد داراي پستي و بلندي هاي متفاوت و مناطق زمين شناسي 

متنوع از نظر جنس خاك مي باشد داراي پوشش گياهي متنوعي مي باشـد: پوشـش گيـاهي    

پوشـش گيـاهي از نـوع     2زار و يا جوامع ارس و بلـوط  بصورت استپ هاي علفي و گون 

پوشـش   4پوشش گياهي در منـاطق كوهسـتاني    -3جوامع علفي و بعالوه موضعي بوته زار 

پوشـش گيـاهي از    -5گياهي از نوع جوامع ؟؟؟ و گياهان يكساله و بطور موضـعي بـه ؟؟؟   

  .نوع جوامع شوري پسند و گياهان يكساله دشت هاي نمكي منطقه و... 

  منابع آب:

در مطالعات جغرافيايي اين شهرستان بررسي منـابع آب يكـي از مهـم تـرين و حساسـترين      

مباحث آن به شمار مي رود. وجود آب باعث تجميع انسان ها و مايه اصلي شـروع فعاليـت   

هاي اقتصادي از قبيل زراعت و باغداري و دامداري مي باشد. كيفيـت و كميـت منـابع آب    

موقعيت عمومي و ناهمواري ها و شرايط اقليمي ايـن شهرسـتان دارد و در    رابطه مستقيم با

عوض پوشش گياهي، وجود جانوران متنوع و ايجاد و فعاليت هاي اقتصادي و بهره برداري 

از زمين خود از عواملي هستند كه تابع و متكي بوجود منـابع آبـي هسـتند. بطـور كلـي آب      
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آب  -1در طبيعت به دو بخش تقسيم مـي گـردد.   هاي اين شهرستان از لحاظ كيفيت ظهور 

  آب هاي زيرزميني  -2هاي سطحي و جاري 

آب هاي جاري و سطحي در اين ناحيه بصور مختلف: رودخانه (فصلي و دائمي)، درياچـه،  

  سيالب مشاهده مي گردد.

  تقسيمات سياسي شهرستان ني ريز

بي ايـران واقـع گرديـده    شهرستان ني ريز در جنوب شرقي استان فارس و در نـواحي جنـو  

كيلومتر مربع مي باشد و داراي بخش ها و دهستان هـاي   9248است. وسعت آن در حدود 

  بخش است: 4متفاوتي است. اين شهرستان طبق تقسيمات كشوري داراي 

  بخش قطرويه كه مركز آن قطرويه مي باشد. -1

  بخش آباده طشك كه مركز آن آباده طشك مي باشد. -2

  ه كه مركز آن مشكان مي باشد.بخش پشتكو -3

  بخش مركزي كه مركز آن شهر ني ريز مي باشد.  -4

 226دهستان مي باشد. تعداد كل روستاي ايـن دهسـتان بـه     9اين شهرستان همچنين داراي 

  روستا مي رسد.

  الف) دهستان قطرويه 

دهستان قطرويه در جنوب شرقي شهرستان ني ريز واقع شده اسـت كـه از طـرف مرزهـاي     

شرقي به استان هرمزگان (بندرعباس) و از طرف شمال شرقي به استان كرمان (سـيرجان) و  
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از طرف جنوب و جنوب شرقي به داراب و از قسمت هاي شمال غربي به دهستان مشـكان  

  روستا مي باشد.  62و از قسمت شرقي به دهستان هرگان متصل مي گردد و شامل 

  ب) دهستان مشكان

ل شرقي شهرسـتان نـي ريـز و در مـرز مشـترك بـا اسـتان كرمـان         دهستان مشكان در شما

(سيرجان و رفسنجان) واقع شده است. همچنين اين دهستان از سمت غـرب نيـز بـه ابـاده     

طشك، دهستان تنگ چنار و ني ريز دهستان رستاق از سمت جنـوب و جنـوب شـرقي بـا     

  روستا مي باشد.   56دهستان قطرويه مرز مشترك دارد و داراي 

  دهستان آباده طشك: ج)

دهستان آباده طشك در شمال غربي شهرستان ني ريز واقع شده است كه از طرف شمال بـا  

شهرستان آباده و از طرف غرب با شيراز و از طرف جنـوب بـا شهرسـتان اصـطهبانات و از     

طرف جنوبي شرقي با دهستان تنگ چنار در مغرب شهرستان ني ريز كه از سمت شمال بـه  

ده طشك و از سمت شرق به دهستان مشـكان و از سـمت جنـوب بـه دهسـتان      دهستان آبا

 18رستاق و از سمت غرب به شهرستان اصطهبانات متصل مي باشـد. ايـن دهسـتان داراي    

  روستا مي باشد. 
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  ز) دهستان هرگان

اين دهستان در جنوب غربي شهرستان ني ريز واقع گرديده است كـه از سـمت شـمال بـه     

سمت غرب و جنوب با شهرسـتان داراب و از سـمت شـرق بـا دهسـتان      شهر ني ريز و از 

  روستا است. 14قطرويه همجوار مي باشد. اين دهستان داراي 

  ه) دهستان رستاق

اين دهستان در مغرب شهرستان ني ريـز همجـوار بـا شهرسـتان اصـطهبانات و داراب و از      

ار و از شرق بـا دهسـتان   غرب و از جنوب با دهستان هرگان و از شمال با دهستان تنگ چن

  روستا است.   32مشكان مي باشد. اين دهستان داراي 

  مقدمه:

لزوم آشنايي ما با كشوري كه بـه آن تعلـق داريـم و اسـتان و شـهر و روسـتائي كـه در آن        

سكونت داريم برهه مشخص مي باشد، خصوصاً آشنايي با شهرها و مناطق كوچكتر براي ما 

اهد بود چرا كه مطالعات در محـدوده هـاي كوچـك هميشـه     از اهميت بيشتر برخوردار خو

عالوه بر شناسايي عوامل جغرافيايي از علل و روابط فيمابين آنها نيز پرده بـرداري نمـوده و   

نهايتاً براي ايجاد يك محيط زيست مناسب و در جهت بهبود زندگي بشري و رفع نيازهـاي  

  اوليه او تنش چشمگيري دارد.

حدوده كوچكي از وطن پهناور ايران و بـراي حصـول بـه نتـايج مزبـور      لذا براي شناسايي م

سعي شده است تا آنجا كه در توان بوده است اطالعات نسبتاً دقيقي از شهرستان ني ريز در 
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مجموعه مختصري كـه تحـت عنـوان ............................... كـه شـامل بخـش هـاي متعـدد         

.................... ايــن شهرســتانمي باشــد كــه علــي رغــم تمــام جغرافيــايي از قبيــل ................

محدوديت ها و عدم امكانات نظير كمبود منابع تحقيقاتي و مأخـذ متعـدد و مسـتند جهـت     

شناسايي بيشتر و پي بردن به ارزش هاي اجتماعي و اقتصادي و معيارهايي كـه راه رشـد و   

ه ريزي هاي آتي و تحقق آرمان هـاي ديرينـه   آينده بهتري را ارائه دهد و نيز به منظور برنام

اين مرز و بوم براي نيل به مرزهاي خودكفايي و ايران مسـتقل و آزاد ارائـه گرديـده اسـت.     

بطور كلي انسان براي تحقق بخشيدن به آرمان هاي ديرينه اش و هماهنگ سـاختن زنـدگي   

آنچه را كه خداونـد  اش با ساير علل و شرط استفاده درست و صحيح از امكانات موجود و 

در طبيعت در اختيارش گذاشته است اين است كه نخست كمر در حفـظ داده هـا بربنـدد و    

اين امر ميسر نمي گردد مگر در پرتو شناخت واقعيـت هـاي موجـود در محـيط زيسـت و      

محدوده هاي زندگي و دست يابي به اگاهي هايي كـه امكـان تشـخيص راه خـوب و ارائـه      

  گرداند. طريق مطلوب را ميسر

آگاهي ما از احوال و اوضاع محيط زندگي مان ما را براي خدمت گذاري بيشتر و ارائه طرح 

هاي جامع و برنامه ريزي شده آماده سازد چرا كه امروزه تهيه و تدوين طرح هاي جـامع و  

حادي براي شهرها و روستاها يكي از عمده ترين ضـرورياتي اسـت كـه قبـل از هـر گونـه       

الزم مي باشد. بدين خاطر است كه آنچـه تـاكنون بعنـوان عـدم همـاهنگي در      برنامه ريزي 

اجراي پروژه هاي عمراني و به ؟؟؟ نرسيدن به موقع و صحيح فعاليت هاي اقتصادي وجود 
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داشته ناشي از دسترسي نداشتن به طرح هاي جامع و مدون بـوده كـه بـر مبنـاي مطالعـات      

يـن ميـان شـهرهاي كـوچكتري حتـي بيشـتر از       عميق منطقه اي استوار شـده باشـند و در ا  

  شهرهاي بزرگ خسارت ديده اند و زيربناي رشد آينده، آنان آسيب پذير گرديده است.

بطور كلي اين موضوعات مرا به آن داشت كه تحقيقات و مطالعات هر چند محدودي راجع 

شت. مردم ايـن  به اين شهرستان داشته باشم و در اين ميان عاملي بيش از حد مدنظر قرار دا

شهرستان و مشكالت كنوني وآتي زندگي آنان و ارائه پيشنهاداتي منطقي در جهـت افـزايش   

رفاه اقتصادي و اجتماعي اين شهرستان با تأكيد بر شناخت امكانات بالقوه و بالفعـل منطقـه   

بوده است. البته اين حقير به عجز خود معترف و تخصص خويش مذعن مـي باشـد و مـي    

ن جزوه با كمال جديت نقـايص فراوانـي را دربـر دارد كـه انتظـار مـي رود اهـل        داند كه اي

  تحقيق به ديده عفو بنگرند.  

در پايان الزم مي دانم كه نهايت سپاس خويش را به پيشگاه سروران محترمـي كـه بـر مـن     

سمت استادي داشته اند خصوصاً اساتيد گروه جغرافيا كه در طي تحصيل زحمات فراوانـي  

ل شده اند و با وجود كمبود امكانات تمام توان و سعي خويش را به كار گرفته انـد  را متحم

و ما را از درياي علمشان بهره مند ساختند عرضه دارم و تشكر بي حد خويش را به پيشگاه 

استاد واالمقام جناب آقاي دكتر غالمعلي مظفري اين استاد درس و زندگي كه تمـام مراحـل   

لم و دانش و مشوق راهمان بودند تقديم مي دارم هر چند هر گاه تحصيل فروزنده مشعل ع

صحبت از تقدير و تشكر را نسبت به مقام شامخ استاد در ميان مي آيد كام و بيـان از عهـده   
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اين حق عاجز است. ليكن ارادت و محبت و تكريمي كه از صميم قلب نسبت به مقام ايـن  

بازتابي از تأثيرات آموزش و پرورش و دانـش و  بزرگان و مربيان گرانقدر خود دارم گويا و 

  منش واالي اين عزيزان است.  

                
  

        

  


