
 موقعیت جغرافیایی در مقاله شهرستان استهبان

 .استهبان در شرق استان فارس واقع شده است. این شهرستان از شمال با دریاچه بختگان و از سمت جنوب با شهرستان داراب هم مرز می باشد

 
  

 تاریخچه

 : اصطبهان، اصتهجان و  دیگري مانند اصطخري، در زمان گذشته شهر استهبان، اصطهبانات نام داشته است. و همچنین به نام هاي

گفته شده است:  .در منابع تاریخی و جغرافیایی متعددي از سرزمین استهبان نام برده شده است .صابونات نوشته و خوانده شده است

 .تغییر پیدا کرده است نام این شهر استهبانات بوده که با گذشت زمان به اصطهبانات

  

 زبان

 بسیار دیده می شود که از واژه هاي اصیل پارسی  لم دارند و لهجه هاي عامیانه در بین مردمشهرستان استهبان به زبان فارسی تک مردم

 .کنند است. همچنین عشایر ترك در این منطقه سکونت دارند که به زبان ترکی صحبت می باستان و پهلوي برخوردار



 

  

 آداب و رسوم

 قائل هستند به صورتی که این فرهنگ چهار  شهرستان استهبان به جشن هاي ملی، اعیاد مذهبی و سوگواریها اهمیت بسیاري مردم

آداب و  ه جشن فرا رسیدن عید نوروز است کهبخشیده است. بزرگترین عید ملی این منطق چوب زندگی مردم را تشکیل داده و نظم

 .رسوم آن با تمامی نقاط ایران یکسان می باشد

  

  

 جاذبه هاي دیدنی شهرستان استهبان

تاریک، آبشار سلطان شهباز، آبشار استهبان، مجموعه ییالقی  مهم ترین جاذبه هاي طبیعی و مناطق دیدنی استهبان می توان به آبشار الي از

جاذبه هاي دیدنی دیگر شهرستان استهبان موارد  .ایج، شهر باستانی خیر، منطقه رونیز و همچنین غار شگفت انگیز اشاره کرد هدرب آسیاب، منطق

 :ذیل می باشد

 خانه مقدس 

 خانه معزي 

 چشمه قهري 



 آب چوك 

 باغ جوزا 

 سلخ بوخون 

 مرخنه 

 انجیرستان 

 دم تنگ 

 چنار هزار ساله 

 سرو ننه و بچه 

 بن دره 

 غار زکریا 

 غار گبر 

 کت چله خانه 

 قلعه دختر 

 صفویه -برکه صفی یل سفید 

 کتیبه یولقلی بیگ 

 یخچال حاجی محریم 

 دریاچه بختگان 

 جزیره نرگس 

 نیایشگاه ساسانی ایج 

 ساسانی-گنبد دره ایج 

 ساسانی -تخت بهمن ایج 

 ساسانی-آتشکده قشنگ خوابی(قشم قاوي) خیر 

 قلعه داراالمان 

 سانیچهارطاقی خیر(آتشکده بهرام)سا 

 کاروانسراي شاه عباسی خانه کت خیر 

 قلعه کافرها 

 تفرجگاه مرغک 

 مسجد محقق 

 آرامگاه شیخ علی نقی 

 آرامگاه محمد شیرین مغربی 

 د جامعجمس 



 

  

  

 سوغات در مقاله شهرستان استهبان

 محصول لبنی، نان شیرین، نان زرد، نان لمو(نرم)،  هاي معروف شهرستان استهبان انجیر، زعفران، مویز، شیره انگور، لور یک نوع سوغات

بافی، هنري، فرش  اسفناجی و همچنین صنایع دستی مانند ظروف سفالی لعاب دار و ظریف، کاشی هاي شیرینی کماچ، نان گرده

بري، کرباس بافی، پاالن دوزي، جوغ تراشی(هاون سنگی)، مس گري،  نمدمالی، کاله بافی، ملکی دوزي، رواردوزي، مشکودوزي، شیوه

می توانید به عنوان سوغات از این  صابون پزي، گیوه دوزي، چرم سازي، گبه بافی، سفالگري و منبت کاري می باشد که شیشه گري،

 .ببرید و آشنایان خودشهرستان براي دوستان 

 


