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موقعیت جغرافیایی شهر اقلید
-

-

شهر اقلید یکی از شهرستانهای استان فارس است.
مرکز استان فارس شیراز است که در فاصله  ۹۰۰کیلومتری جنوب تهران قرار گرفته است.
شهر اقلید در فاصله  ۷۵۰کیلومتری تهران قرار دارد .که با یک خودرو شخصی تقریباً  ۸ساعت
طول می کشد که به آنجا برسیم.
شهر اقلید بین شهر شیراز و اصفهان قرار دارد.
جمعیت این شهر حدود  ۹۳۷۶۰نفر است.
اقلید مرکز شهرستان اقلید است که تعداد  ۸۰روستا دارد.
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آب و هوای شهر اقلید

-

این شهر یک شهر کوهستانی است.
دمای آن در زمستان غالباً زیر صفر است .و در تابستان دمای مطبوعی دارد.
بازه دمایی از  ۳۷تا  -۲۲در زمستان است.
آب و هوای آن کوهستانی خشک است.
چون شهری صنعتی نیست لذا آلودگی هوا وجود ندارد.
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پیشینه تاریخی شهر اقلید

-

-

-

-

در کتابهای های تاریخی قدمت تاریخی شهر اقلید به بیش از  ۳۰۰۰سال
پیش بر می گردد .اقلید شهر بسیار کهنسالی است که در دوران پیش از اسالم
هم شهر بسیار آبادی بوده است.
ابن بطوطه مورخ مراکشی به سال  ۷۰۰هجری در سفرنامه خود مینویسد:
“وقتی از شهر اصفهان به سمت شهر شیراز حرکت کردم در بین راه ابتدا به
شهر کلید رسیدم که بسیار آباد با باغات میوه بسیار بود”
نام این شهر درابتدا کلید بوده است زیرا در آن زمان به سبب دسترسی سخت
به این شهر اگر کسی می خواسته شیراز را فتح کند باید ابتدا این شهر را فتح
می کرد.
بعد از آن اسم آن به کلیل و بعد به اقلید تغییر کرده است.

پیشینه تاریخی شهر اقلید

-

-

به سال  ۲۰۰هجری امام رضا (ع) که به دستور مامون از مدینه به سمت
خراسان حرکت کرد .در بین راه از شهر اقلید گذر کرده است .
وی در قدمگاه سِدِه که در فاصله ۵۰کیلومتری شمال غرب اقلید است و
دارای چشمه سار زیبا با درختان کهنسال است مدتی توقف کرده اند.
همچنین آن حضرت بر سر چشمهساری که اکنون به نام چشمه محمد رسول
اهلل نامیده می شود و در شهر اقلید قرار دارد استراحت کردهاند.
امروزه شهر اقلید را به نام شهر امام زمان معروف است زیرا در نیمه شعبان
هر سال جشن های مفصلی برگزار می شود

جاذبه های تاریخی شهرستان اقلید

-

-

حوضچه دختر گبر و کتیبه پهلوی .این حوضچه سنگی در تُل قالت قرار
دارد و به زبان ساسانی مطالبی روی آن کنده کاری شده است.
منبر و کتبیه موجود در مسجد جامع شهر ( پدربزرگ پدرم یکی از معروف
ترین مؤذن های مسجد جامع بود بنام سیدعبدالخالق وفات  ۱۳۷۰شمسی)
قلعه آسپاس
باتالق بهرام گور:

گفته میشود بهرام ساسانی برای شکار گور خر در این منطقه اسب میتاخته و در این باتالق ناپدید شدهاست .
خیام در رباعی مشهور خود اینگونه سرودهاست :
آن قصر که جمشید در او جام گرفت
آهو بچه کرد و روبه آرام گرفت
بهرام که گور میگرفتی همه عمر
دیدی که چگونه گور بهرام گرفت
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تُل قالت
و
حوضچه دختر گبر

جاذبه های مذهبی شهرستان اقلید

-

امام زاده سید محمد :در فاصله  ۷۹کیلومتری جنوب شرقی اقلید در نزدیکی دریاچه کافتر واقع
شدهاست .امام زاده سیدمحمد از نوادگان حضرت علی است
امامزاده عبدالرحمن :در مرکز شهر و در کنار کوه حوض دختر گبر قراردارد.
این شهر در حدود  ۴۰۰شهید تقدیم انقالب کرده است.
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جاذبه های گردشگری
-

-

-

-

چشمه محمد رسولاهلل :این چشمه که اززیر یک تپه سنگی و خاکی میجوشد پس از ورود به یک
حوضچه از طریق نهری کوچک باغهای اطراف را آبیاری میکند .نام قدیمی این چشمه رودخانه شکاب
بوده که طی  ۱۰۰سال گذشته به چشمه محمد رسولاهلل مشهورشدهاست .
تنگ بُراق از تفرجگاههای طبیعی و کوهستانی اقلیداست که درفاصله  ۸۰کیلومتری جنوب شهرقرار
گرفتهاست این منطقه دارای پوشش گیاهی فراوان ودره سبز و خرم است  .دراین تنگ کتیبهای به خط
پهلوی ساسانی وجود دارد .
دریاچه کافتَر :این دریاچه با مساحتی در حدود  ۴۸کیلومترمربع یکی از دریاچههای آب شیرین استان
فارس است که در جنوب شرقی شهرستان اقلید واقع شدهاست و از زیستگاههای بسیار ارزشمند پرندگان
مهاجر محسوب میشود .
چشمه چُغور سیاه (گنجشک سیاه)
چال بوشا :یک دره سرسبز دارای چشمه ای در وسط آن
چشمه قدمگاه :شامل چشمه و درختان چند صدساله
یکی از بلند ترین قله های رشته کوه های زاگرس بنام کوه بِل با ارتفاع حدود  ۳۹۰۰متر در کنار این شهر
است.

چشمه محمد
رسول اهلل
اقلید

جشنواره ملی کلوخ پزان شهر اقلید
-

کلوخپز یکی از رسوم قدیمی مردم اقلید است که در شهریورماه هرسال و همزمان با برداشت سیبزمینی برگزار میشود که دارای پیشینه چندصد ساله
است.
مواد تشکیل دهنده :کلوخ خام و خشک ،چوب خشک ،بیل و سیبزمینی ،نمک و فلفل
جمعآوری کلوخ و چیدن کوره های هرمی شکل
روشن کردن آتش درون کوره ها
با تکمیل سازه کوره و روشن کردن آتش در آن ،حدود  ۴۰تا  ۵۰دقیقه طول میکشد تا رنگ کلوخها براثر شدت گرما ،به سرخی و سپس به سپیدی درآید.
کوبیدن کورهها
پختن و کلوخ پز شدن سیب زمینی
پختن سیبزمینیها حدود  ۴۵دقیقه طول میکشد و به همین روش و تنها با تفاوت در زمان میتوان برخی دیگر از محصوالت کشاورزی مانند هویج ،به
و سیب درختی را پخته و مصرف کرد.
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جشنواره ملی کلوخ پزان شهر اقلید
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