
تعداد 
قطعا

مساحت 
(هکتار)

YYگردشگريماکیانگرمابیفعلیفعلی

11پرورش ماهیان گرمابی و ماکیانتامین آب اراضی شالیزاري410268938584611/4050لیافو1001لیافوبلوکاترودبارگیالن1

تامین آب اراضی شالیزاري409814738278211/1020کوه کنه1002کوه کنهبلوکاترودبارگیالن2
پرورش ماهیان گرمابی و ماکیان - 

گردشگري
111

-408764237017910/500مانداب1003اسطلخ جانرحمت آبادرودبارگیالن3
تامین آب اراضی شالیزاري - 
پرورش ماکیان - گردشگري

111

11پرورش ماهیان گرمابی و ماکیانتامین آب اراضی شالیزاري408753837072010/884پایین سل ( امر علی سل)1004اسطلخ جانرحمت آبادرودبارگیالن4

-تامین آب اراضی شالیزاري408753837072010/286سیاه سل1005اسطلخ جانرحمت آبادرودبارگیالن5

پرورش ماهیان گرمابی و ماکیان - تامین آب اراضی شالیزاري408660737138211/466مشهدي چراغ سل1006اسطلخ جانرحمت آبادرودبارگیالن6
گردشگري

111

تامین آب اراضی شالیزاري و باغات  408015736698211/70100کیا آباد1007کیا آباد تخترحمت آبادرودبارگیالن7
زیتون

11پرورش ماهیان گرمابی و ماکیان

تامین آب اراضی شالیزاري و باغات  407926036891112/8250کالیه1008کالیهمرکزيرودبارگیالن8
زیتون و فندق

پرورش ماهیان گرمابی و ماکیان - 
گردشگري

111

تامین آب اراضی شالیزاري408014737786910/3310دفراز1009پلنگ درهرحمت آبادرودبارگیالن9
پرورش ماهیان گرمابی و ماکیان - 

گردشگري
111

تأمین آب باغات-407710538850610/870کوه بن1010سیبنخورگامرودبارگیالن10

تأمین آب باغاتتامین آب اراضی شالیزاري407170138487210/364شیخ استل1011لیاول علیاخورگامرودبارگیالن11

تأمین آب اراضی شالیزاري و باغات-407161838474310/683گاو استل1012لیاول علیاخورگامرودبارگیالن12

-تامین آب باغات407102638448610/605شور استل1013لیاول علیاخورگامرودبارگیالن13

-تامین آب اراضی شالیزاري407069338549610/092استلی (برادران حسن زاده)1014لیاول علیاخورگامرودبارگیالن14

آبیاري باغات فندق407079038780215/132علیاوه (استل پشت)1015چهار محلخورگامرودبارگیالن15
پرورش ماهیان گرمابی و  ماکیان - 

گردشگري
111

1پرورش ماکیانتامین آب باغات406920938772710/684کلور چاك1016چهار محلخورگامرودبارگیالن16

-تامین آب اراضی شالیزاري و باغات407266738766410/300باغبر (آقا دار استل)1017بره سرخورگامرودبارگیالن17

-تامین آب اراضی شالیزاري407349339214710/280چهار شاه استل1018نودهخورگامرودبارگیالن18

--403746839170410/180قمیش استل1019نودهخورگامرودبارگیالن19

--407325439177610/170ونه ورك 10202نودهخورگامرودبارگیالن20

--407319139171610/100ونه ورك 10213نودهخورگامرودبارگیالن21

--407312039191110/110ونه ورك 10221نودهخورگامرودبارگیالن22

-تامین آب باغات407236339444110/200کرف چال1023سپستانکخورگامرودبارگیالن23

1گردشگريتامین آب شرب دام407387639418812/100ویالن (خرس چاك استل)1024اسطلخ کوهخورگامرودبارگیالن24

11پرورش ماکیان-گردشگريتامین آب اراضی شالیزاري406988338945710/3950غرق استل1025بره سرخورگامرودبارگیالن25

تآمین آب باغات فندق4068440388882111/8010ویستان1026بره سرخورگامرودبارگیالن26
پرورش ماکیان - گردشگري-

پرورش ماهیان گرمابی
111

11پرورش ماهیان گرمابی و ماکیانگردشگري406913240152316/500خلشکوه1027کلیشمعمارلورودبارگیالن27

1گردشگري مهار سیالب406782740431911/900سد خاکی1028کلیشمعمارلورودبارگیالن28

-آبیاري باغات406757640540910/2410علیوا1029کلیشمعمارلورودبارگیالن29

11پرورش ماهیان گرمابی و ماکیانشرب دام406791140760210/500مار استخر1030کلیشمعمارلورودبارگیالن30

1پرورش ماکیانپرورش ماهیان  گرمابی406751240781410/290زالو استخر1031کلیشمعمارلورودبارگیالن31

11پرورش ماهیان گرمابی و ماکیانشرب دام406643240813910/560خلیل استخر1032کلیشمعمارلورودبارگیالن32

--406623440791711/670جهاد1033کلیشمعمارلورودبارگیالن33

--408534237201410/110فتحکوه (سیاه سل)1034فتحکوهرحمت آبادرودبارگیالن34

--407635538758010/100سل کنار1035سیبنخورگامرودبارگیالن35

--407702038789410/550چیلک1036گوفلخورگامرودبارگیالن36

--407707338826110/040کوه بن (قلیچ)1037سیبنخورگامرودبارگیالن37

--407228038391610/060لرده استل1038بره رودخورگامرودبارگیالن38

--407276038685310/150سیاه کوه استل1039بره سرعمارلورودبارگیالن39

--407278838751010/110آزیه خانی1040بره سرخورگامرودبارگیالن40

--407168039015410/150تیه بن1041دوسالده بره سرخورگامرودبارگیالن41

--407075039214510/050کورکت 10422صیقلدهخورگامرودبارگیالن42

--407062439200210/120کورکت 10431صیقلدهخورگامرودبارگیالن43

--406874240240510/120کبل عین اله 2- لرزنه1044کلیشمعمارلورودبارگیالن44

--406868740216810/630حاجی غالمی 1- لرزنه1045کلیشمعمارلورودبارگیالن45

4548336131610 مجموع

سطح اراضی 
زراعی تحت 

پوشش (هکتار)
کاربري فعلی آببندان

خالصه اطالعات  آببندانهاي استان گیالن - شهرستان رودبار

نام  آببندانکد  آببنداننام  محلنام بخشنام شهرستاننام استانردیف

مختصات

نقش بالقوه آببندان


	رودبار

