
 

 

 

 دره بید یشناسنامه  روستا                                        

 

 موقعیت جغرافیایی:

متر ارتفاع از 2498با ارتفاع ی  طول جغرافیای744195/50و عرض جغرافیایی 764696/32روستای دره بید در

که در تیران و کرون می باشدسطح دریا واقع گردیده است . این روستا جزئ روستاهای کرون علیا از شهرستان 

آب و هوای روستا متاثر از موقعیت جغرافیایی آن معتدل .استان واقع گردیده است  دامنه رشته کوهی های مرکزی

 می باشد که تابستانهای نسبتاً خنک و زمستانهای آن سرد و یخبندان می باشد 

ی تقی آباد و از سمت جنوب شرق با از طرف شمال غرب با روستای گنهران ، از سمت جنوب غرب با روستا

هکتار و وکل حریم ومراتع روستا  18مساحت محدوده مسکونی آن بالغ بر  روستای کرد علیا همسایه می باشد.

 هکتار می باشد. 800حدود 

 وجه تسمیه :

طبق مطالعات میدانی  و گفتگو با قدمای روستا وجه تسمیه روستا وجود تعداد باالی درخت بید در اطراف روستا 

.عوامل مختلف جغرافیایی اعم از قرار گرفتن در کنار چاه ها و سفره های و مخصوصاً دره میانی روستا می باشد 

شکل گیری روستای دره بید می باشد .اهالی به  آب زیر زمینی و اراضی زراعی آبی و دیم باعث سکونت اهالی و

 خوبی می توانسته اند از طریق فعالیت های زراعی و دامی امرار معاش نمایند .

 پتانسیل ها :

و شغل اصلی اهالی کشاورزی و  مهمترین پتانسیل اقتصادی این روستا بخش کشاورزی و دامداری می باشد

لیل خشکسالی های متوالی تاحدود زیادی از سطح زیر کشت محصوالت .در سالهای اخیر به د دامداری می باشد 

کاهش یافته است . دامداری این روستا که بیشتر پرورش و نگهداری دامهای سبک می  ستاودیمی و آبی این ر

باشد به دلیل وقوع مراتع وسیع کماکان از رونق خوبی برخوردار می باشد هرچند این بخش نیز بی اثر از خشکسالی 

.برداشت کتیرا یکی دیگر شتر گردو ، بادام و انگور می باشد یمحصوالت کشاورزی روستا  ب های اخیر نبوده است .



از فعالیت های اهالی  می باشد . کشت پیازو سیب زمینی در مزارع کشاورزی معروف به نیالب  یکی دیگر از 

 فعالیتهای اقتصادی اهالی می باشد 

نفر می باشد که نسبت جمعیت زن و مرد تقریباً یکسان می 1398ه بهداشت روستا جمعیت روستا  طبق آمار خان

قدیم نفر ایثار گر ت100و بیش از جانباز 30شهید و بیش از  28و این روستا طی هشت سال دفاع مقدس  باشد 

وستا  حدود نرخ رشد  جمعیت در ر نظام نموده است واز این بابت رتبه اول را در سطح شهرستان دارا می باشد .

.درصدکه بیشتر باز گشت ساکنین قبلی روستا به روستا /8درصد می باشد و نرخ مهاجر پذیری روستا تقریبا5/1

 . می باشد /9می باشد ونرخ  مهاجر فرستی آن 

ساختمانها و منازل مسکونی روستا به صورت پله ای در بافت قدیم روستا واقع گردیده است که بخش عظیمی از 

ح ساختمانی آن خشت و گل و سنگ می باشد . بافت قدیم روستا به واسطه نوع ساخت و  ساختار عمده مصال

پلکانی آن در صورت سرمایه گذاری و مرمت وباز سازی ان می تواند یکی از پتانسیل های گردشکری روستا باشد 

عوامل رونق گردشگری این .وجود چشمه ها و  و آب قنات و مراتع سرسبز و کوهستانی بودن روستا یکی دیگر از 

 .روستا خواهد بود

 

 

 

 

 

 

 


