
 

 

 

 الور یشناسنامه  روستا                                        

 

 موقعیت جغرافیایی:

متر ارتفاع از سطح 2138با ارتفاع ی  طول جغرافیای872146/50و عرض جغرافیایی 858668/32در الورروستای 

دشت که در از شهرستان تیران و کرون می باشد سفلیدریا واقع گردیده است . این روستا جزئ روستاهای کرون 

جاده مواصالتی روستای زیارتی و سیاحتی  میانی کرون در مجاورت جاده اصلی اصفهان خوزستان  واقع شده است

 چشمه احمد رضا از میان این روستا عبور می کند.

روستای ومحدود  به رودخانه فصلی ، از سمت جنوب محدود به رشته کوههای  معروف به تختک از طرف شمال 

سمت شرق محدود به روستای علی آباد و از سمت غرب محدود به اراضی کشاورزی شهر  از چشمه احمد رضا 

 هکتار است .900عسگران می باشدو وسعت روستا حدود 

 وجه تسمیه :

به خوانسار بین علی آباد و  در لغت نامه دهخدا پیرامون الور گفته شده ) الور نام محلی است کنار راه اصفهان

 در باب وجه تسمیه روستا چند نظر متفاوت وجود دارد: .گزی اصفهان(82800عسگران در 

 الف :  جمعی آن را منبعث از ساکنان اولیه آن که احتماالً از قوم لر می باشند می دانند 

وش  دانسته و با توجه به اینکه در از ریشه کلمه ترکی الور به معنی خریدو فرب: گروهی دیگر وجه تسمیه آنرا 

 بین راه اصفهان به خوزستان و استانهای دیگر قرار داشته است به معنی محل خرید و فروش  استنباط می کنند.

 پتانسیل ها :

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

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

نیز تحت تاثیر خشکسالی های متوالی به صورت چشمگیری  کاهش یافته است . دامداری این روستا  ستاواین ر

گندم وجو نیز  کشت  . می باشد  و زعفرانشتر گردو ، بادام و انگوریمحصوالت کشاورزی روستا  ب . م شده استک



 به خاطر خشکسالی درحدصفر تقلیل یافته است. منابع آب روستا قنات و چشمه های و سهم آب رودخانه مرغاب 

می باشد که در حال حاضر بسیار ناچیز و محدود می باشد .از مشاغل دیگر اهالی روستا  عالوه بر کار در کارخانه 

مکانیکی و امور مربوط به ماشین های سبک و سنگین و همچنین های صنعتی به مشاغل  خدماتی دیگر مانند 

وقوع این روستا در کنار جاده اصلی وامکان توسعه خدمات بین راهی یکی  مشاغل ساختمانی  می توان اشاره نمود.

 دیگر از پتانسیل های  باالی اقتصادی این روستا است .

باشد که نسبت جمعیت زن و مرد تقریباً یکسان می  می نفر560جمعیت روستا  طبق آمار خانه بهداشت روستا 

نرخ  .قدیم نظام نموده استیثار گر تنفر جانباز و ا8شهید و  7و این روستا طی هشت سال دفاع مقدس  باشد 

 درصد می باشد2خشکسالی و تقلیل کارهای کشاورزی حدود مهاجرت از روستا به دلیل 

، پست بانک ،مدرسه ابتدایی ، پارک و بوستان بهداشت ، مرکز مخابرات خانه  از لحاظ مراکز خدماتی روستا دارای 

روستایی ، نانوایی های  خانگی و دولتی و خدمات مکانیکی خودرو می باشد . یک  مجتمع خدمات بین راهی نیز 

 در مجاورت این روستا در حال احداث می باشد .

 

 

 

 

 

 

 


