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جغرافیاییوضعیتبررسی:طرحعنوان
هایحوزهوکاوهشهیدعملیاتیپایگاههای
یاسالمانقالبپاسدارانسپاهبهمقاومت
پیرانشهرشهرستان



پیرانشهرشهرستانسپاهپاسدارانانقالباسالمیفاصلهیکلپایگاههانسبت

اسالمیانقالبپاسدارانسپاه
36درمرکزاین؛پیرانشهرشهرستان

وشمالیثانیه58/59ودقیقه42ودرجه
ثانیه52/54ودقیقه8ودرجه45در

طحسازآنارتفاعوگرفتهقرارشرقی
میباشدمتر1464برابردریا
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درواقعهپسوکاوهشهیدعملیاتیپایگاه
52/16ودقیقه47ودرجه36درپسوهشهرستان

48/96ودقیقه19ودرجه45دروشمالیثانیه
دریاحسطازآنارتفاعوگرفتهقرارشرقیثانیه
رقیششمالدرپایگاهاین.میباشدمتر1479برابر
سپاهزمرکتاآنمسافتوداردقرارپیرانشهرسپاه

.میباشدکیلومتر32/1اسالمیانقالبپاسداران
.میباشدکیلومتر18/72آنهواییومسافت
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44درجهو36ندرواقعدرروستایلکبپایگاهعملیاتیشهیدکاوهلکبن
ثانیهشرقیقرار15/29دقیقهو25درجهو45ثانیهشمالیودر33/57دقیقهو

اینپایگاهدرجهت.مترمیباشد1514گرفتهوارتفاعآنازسطحدریابرابر
انانقالبسپاهپاسدارمرکزشرقسپاهپیرانشهرواقعگشتهومسافتآنتا

.میباشدکیلومتر24/55ومسافتهواییآن.میباشدکیلومتر44/3اسالمی
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کاوهشهیدعملیاتیپایگاه
روستایدرواقعگردهسور
دقیقه50ودرجه36درگردهسور

درجه45دروشمالیثانیه2/27و
قرارشرقیثانیه4/57ودقیقه5و

ریادسطحازآنارتفاعوگرفته
گاهپایاین.میباشدمتر1720برابر
سپاهشرقیشمالجهتدر

تاآنتمسافوگشتهواقعپیرانشهر
انقالبپاسدارانسپاهمرکز

.میباشدکیلومتر18/9اسالمی
کیلومتر14/25آنهواییمسافت
.میباشد

7



واقعکانماشکاوهشهیدعملیاتیپایگاه
ودقیقه47ودرجه36درماشکانروستایدر

ودقیقه3ودرجه45دروشمالیثانیه57/15
ازآنعارتفاوگرفتهقرارشرقیثانیه41/72
اهپایگاین.میباشدمتر1793برابردریاسطح
وهگشتواقعپیرانشهرسپاهشمالجهتدر

بانقالپاسدارانسپاهمرکزتاآنمسافت
واییهمسافت.میباشدکیلومتر20/1اسالمی

.میباشدکیلومتر12/01آن
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درواقعرخضقرهکاوهشهیدعملیاتیپایگاه
44/98ودقیقه38ودرجه36درخضرقرهروستای

ثانیه28/56ودقیقه16ودرجه45دروشمالیثانیه
1525ابربردریاسطحازآنارتفاعوگرفتهقرارشرقی
پاهسشرقیجنوبجهتدرپایگاهاین.میباشدمتر

پاهسمرکزتاآنمسافتوگشتهواقعپیرانشهر
هعالو.میباشدکیلومتر4/25اسالمیانقالبپاسداران

26/4مسافتبانیزدیگریمسیریکمسیراینبر
کیلومتر13/74آنهواییمسافت.داردوجودکیلومتر
.میباشد
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شانهگردکبروجردیشهیدمقاومتحوزه
48ودرجه36درگردکشانه،روستایدرواقع
15ودرجه45دروشمالیثانیه31/12ودقیقه
آنفاعارتوگرفتهقرارشرقیثانیه53/82ودقیقه

اهپایگاین.میباشدمتر1455برابردریاسطحاز
شتهگواقعپیرانشهرسپاهشرقیشمالجهتدر
سافتمبهترتیببهمواصالتیراهسهدارایکه

سپاهمرکزتاکیلومتر18/8و25/6،20/2
واییهمسافت.میباشداسالمیانقالبپاسداران

.میباشدکیلومتر14/67آن
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روستایدرواقعجلدیانشهدایمقاومتحوزه
وشمالیثانیه50/62ودقیقه51ودرجه36درجلدیان،

وهگرفتقرارشرقیثانیه25/06ودقیقه8ودرجه45در
این.میباشدمتر1578برابردریاسطحازآنارتفاع
کهگشتهواقعپیرانشهرسپاهشرقیشمالجهتدرپایگاه
مرکزتاکیلومتر23/7مسافتبهمواصالتیراهدارای
آنواییهمسافت.میباشداسالمیانقالبپاسدارانسپاه

.میباشدکیلومتر16/54
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درواقعدربکهاالنبیاخاتممقاومتحوزه
ودقیقه44ودرجه36دردربکه،روستای
ودقیقه10ودرجه45دروشمالیثانیه3/29
ازآنارتفاعوگرفتهقرارشرقیثانیه33/78
اهپایگاین.میباشدمتر1451برابردریاسطح
گشتهواقعپیرانشهرسپاهشرقیشمالجهتدر
5/3مسافتبهمواصالتیراهدارایکه

اسالمیانقالبپاسدارانسپاهمرکزتاکیلومتر
کیلومتر3/23آنهواییمسافت.میباشد
.میباشد
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فاصلهیکلپایگاههانسبتبهشهرنقده

نشهرستادرکه(ع)امیرحضرت312گردان
36درنامبردهگردان.بودخواهدگشتهواقعنقده
دقیقه22ودرجه45دروشمالیدقیقه57ودرجه

ازآناعارتفنیزوگرفتهقرارشرقیثانیه48/90و
میباشدمتر1314برابردریاسطح
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درامیرحضرت312گردانغربیجنوبدرپسوهکاوهشهیدپایگاه
کیلومتر41/1گرداناینتانیزآنمسافتواستگرفتهقرارنقدهشهرستان
.میباشدکیلومتر17.49آنهواییمسافت.میباشد
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گرفتهقرارامیرحضرت312گردانجنوبدرلکبنکاوهشهیدپایگاه
آنهواییمسافتو.میباشدکیلومتر53/2گرداناینتاآنمسافتو

.میباشدکیلومتر23.86
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حضرتامیر312درشمالشرقیگردانشهیدکاوهگردهسورپایگاه
مسافت.کیلومترمیباشد46/4گرفتهومسافتآنتااینگردانقرار

.میباشدکیلومتر30.52هواییآن
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امیرحضرت312گردانغربیجنوبدرماشکانکاوهشهیدپایگاه
مسافت.میباشدکیلومتر47/6گرداناینتاآنمسافتوگرفتهقرار

.میباشدکیلومتر33.99آنهوایی
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نوبجدرخضرقرهکاوهشهیدپایگاه
وگرفتهقرارامیرحضرت312گردان
کیلومتر61/7گرداناینتاآنمسافت
کیلومتر35.76آنهواییمسافت.میباشد
.میباشد
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بجنودرگردکشانهبروجردیشهیدمقاومتحوزه
نایتاآنمسافتوگرفتهقرارامیرحضرت312گردانغربی
کیلومتر20/53آنهواییمسافت.میباشدکیلومتر61/7گردان
.میباشد
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غربیجنوبدرجلدیانشهدایمقاومتحوزه
قرارنقدهشهرستاندرواقعامیرحضرت312گردان
.میباشدکیلومتر29/2گرداناینتاآنمسافتوگرفته
.میباشدکیلومتر24.2آنهواییمسافت
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امیرحضرت312گردانغربیجنوبدردربکهاالنبیاخاتممقاومتحوزه
نآهواییمسافت.میباشدکیلومتر42/2گرداناینتاآنمسافتوگرفتهقرار

.میباشدکیلومتر30.75
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وروستاهایتابعقرهخضرتشریحویژگیومشخصاتروستای

شهشلیمجاران،دایهشیخی،توژاله،قروچآباد،می)روستای9پایگاهروستایقرهخضربهعنوانمرکزپایگاه
کهدرشهرستانپیرانشهرواقعشدهاست(ده،گنهدار،ریکآباد،گرداشون،برکمران

موقعیتسیاسیروستایقرهخضر
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روستایقرهخضر23

دقیقه64درجه36جغرافیاییمختصاتسیستمدارایمترمربع130421مساحتباقرهخضرروستای:جغرافیاییموقیت
اناستپیرانشهرشهرستاندروالجانبخشتوابعازکهغربیثانیه41.3ودقیقیه27درجه،45وشمالیثانیه39.6و

ازفاصلهوکیلومتر25.4پیرانشهرشهرازفاصلهمتر،1525.2192دریاسطحازارتفاع.استقرارگرفته.غربیآذربایجان
بهغرباز،توژلهروستایبهشمالازکه.داردقرارعراقمرزازکیلومتر47.7فاصلهیباو.استکیلومتر61.7نقده

.استمحدودشلیمجارانبهشرقازوریکآبادبهجنوبازگنهدار،
خانوار31،زننفر80ومردآننفر91کهنفر170روستااینجمعیت:جمعیت
زننفر53ومردآننفر70کهباسوادنفر123آبادیشناسنامهاساسبر:تحصیلیوضعیت
:فرهنگی

امکاناتوخدمات

ارتباطات مذهبی بازرگانی بهداشتی آموزشی سیاسی امکاناترفاهی مسیرارتباطی

دسترسی به وسیله نقلیه
عمومی

مسجد بقالی خانه بهداشت  دبستان شورای اسالمی آب آسفالت

بهورز برق

اعتقادات زبان

شافعی-سنی-اسالم کردی



24
روستایشلیمجاران

درجه36جغرافیاییمختصاتسیستمدارایمترمربع209928مساحتباشلیمجارانروستای:جغرافیاییموقیت
شهرپیرانشهرستاندروالجانبخشتوابعازکهغربیثانیه35.15ودقیقیه16درجه،45وشمالیثانیه27.7ودقیقه40

.داردفاصلهکیلومتر5.5قرهخضرروستایبا.متر1523.3904دریاسطحازارتفاع.استقرارگرفته.غربیآذربایجاناستان
خانوار54،زن137ومردآن127کهنفر264روستااینجمعیت:جمعیت
کشاورزیدامداری،فعالیتبهافرادبیشتر،روستادرشاغل(زن5مرد،83)88دارایکلدر:اقتصادیوضعیت

هستندمشغول(باغداریزراعت،)
:فرهنگی

امکاناتوخدمات

ارتباطات مذهبی بازرگانی بهداشتی آموزشی سیاسی امکاناترفاهی مسیرارتباطی

دسترسی به وسیله نقلیه
عمومی

مسجد بقالی خانه بهداشت  دبستان شورای اسالمی آب آسفالت

امام جماعت بهورز دهیاری برق

غسالخانه

اعتقادات زبان

شافعی-سنی-اسالم کردی



25
روستایدایهشیخی

درجه36جغرافیاییمختصاتسیستمدارایمترمربع26136مساحتباشیخیدایهروستای:جغرافیاییموقیت
استانرپیرانشهشهرستاندروالجانبخشتوابعازکهغربیثانیه4.33ودقیقیه18درجه،45وشمالیثانیه53ودقیقه40

.داردفاصلهکیلومتر6.6قرهخضرروستایبا.متر1470.9648دریاسطحازارتفاع.استقرارگرفته.غربیآذربایجان
خانوار10،زن23ومردآن35کهنفر58روستااینجمعیت:جمعیت
کشاورزیدامداری،فعالیتبهافرادبیشتر،روستادرشاغل(زن1مرد،20)21دارایکلدر:اقتصادیوضعیت

.هستندمشغول(باغداریزراعت،)
:فرهنگی

امکاناتوخدمات

ارتباطات مذهبی بازرگانی بهداشتی آموزشی سیاسی امکاناترفاهی مسیرارتباطی

دسترسی به وسیله نقلیه
عمومی

دبستان برق خاکی

اعتقادات زبان

شافعی-سنی-اسالم کردی



26
روستایتوژاله

ودقیقه38درجه36جغرافیاییمختصاتسیستمدارایمترمربع77905مساحتباتوژالهروستای:جغرافیاییموقیت
اناستپیرانشهرشهرستاندروالجانبخشتوابعازکهغربیثانیه53.24ودقیقیه17درجه،45وشمالیثانیه11.8

.داردفاصلهکیلومتر6قرهخضرروستایبا.متر1588.6176دریاسطحازارتفاع.استقرارگرفته.غربیآذربایجان
خانوار37،زن99ومردآن103کهنفر202روستااینجمعیت:جمعیت
ت،زراع)کشاورزیدامداری،فعالیتبهافرادبیشتر،روستادرشاغل(مرد78)78دارایکلدر:اقتصادیوضعیت
.هستندمشغول(باغداری
:فرهنگی

امکاناتوخدمات

ارتباطات مذهبی بازرگانی بهداشتی آموزشی سیاسی امکاناترفاهی مسیرارتباطی

دسترسی به وسیله نقلیه
عمومی

مسجد بقالی دبستان شورای اسالمی برق خاکی

آب

اعتقادات زبان

شافعی-سنی-اسالم کردی



27
روستایقروچآباد

دقیقه39درجه36جغرافیاییمختصاتسیستمدارایمترمربع65837مساحتباقروچآبادروستای:جغرافیاییموقیت
اناستپیرانشهرشهرستاندروالجانبخشتوابعازکهغربیثانیه7.02ودقیقیه19درجه،45وشمالیثانیه24.62

.داردفاصلهکیلومتر8.4قرهخضرروستایبا.متر1584.6552دریاسطحازارتفاع.استقرارگرفته.غربیآذربایجان
خانوار42،زن73ومردآن94کهنفر167روستااینجمعیت:جمعیت
کشاورزیدامداری،فعالیتبهافرادبیشتر،روستادرشاغل(زن0مرد،62)62دارایکلدر:اقتصادیوضعیت

هستندمشغول(باغداریزراعت،)
:فرهنگی

امکاناتوخدمات

اعتقادات زبان

شافعی-سنی-اسالم کردی

ارتباطات مذهبی بازرگانی بهداشتی آموزشی سیاسی امکاناترفاهی مسیرارتباطی

دسترسی به وسیله نقلیه
عمومی

مسجد دبستان شورای اسالمی برق خاکی

آب



28
روستایمیشهدهسفلی

دقیقه35درجه36جغرافیاییمختصاتسیستمدارایمترمربع115630مساحتبامیشهدهروستای:جغرافیاییموقیت
تاناسپیرانشهرشهرستاندروالجانبخشتوابعازکهغربیثانیه14.37ودقیقیه18درجه،45وشمالیثانیه57.83

.داردفاصلهکیلومتر3.3قرهخضرروستایبا.متر1586دریاسطحازارتفاع.استقرارگرفتهغربیآذربایجان
خانوار57،زن148ومردآن272کهنفر420روستااینجمعیت:جمعیت
یکشاورزدامداری،فعالیتبهافرادبیشتر،روستادرشاغل(زن5مرد،109)114دارایکلدر:اقتصادیوضعیت

.هستندمشغول(باغداریزراعت،)
:فرهنگی

امکاناتوخدمات

اعتقادات زبان

شافعی-سنی-اسالم کردی

ارتباطات مذهبی بهداشتی آموزشی سیاسی امکاناترفاهی مسیرارتباطی

دسترسی به وسیله نقلیه
عمومی

مسجد خانه بهداشت دبستان شورای اسالمی برق آسفالت

امام جماعت بهورز دهیاری آب



29
روستایگنهدار

دقیقه35درجه36جغرافیاییمختصاتسیستمدارایمترمربع86620مساحتباگنهدارروستای:جغرافیاییموقیت
ستاناپیرانشهرشهرستاندرومرکزیبخشتوابعازکهغربیثانیه35.60ودقیقیه16درجه،45وشمالیثانیه50.38

.داردفاصلهکیلومتر6/46قرهخضرروستایباواستمتر1587دریاسطحازارتفاع.استقرارگرفته.غربیآذربایجان
خانوار58،زن160ومردآن130کهنفر390روستااینجمعیت:جمعیت
کشاورزیدامداری،فعالیتبهافرادبیشتر،روستادرشاغل(زن2مرد،42)44دارایکلدر:اقتصادیوضعیت

.هستندمشغول(باغداریزراعت،)
:فرهنگی

امکاناتوخدمات

اعتقادات زبان

شافعی-سنی-اسالم کردی

ارتباطات مذهبی بازرگانی آموزشی سیاسی امکاناترفاهی مسیرارتباطی

هدسترسی به وسیله نقلی
عمومی ندارد

مسجد دبستان شورای اسالمی برق آسفالت

امام جماعت آب



30
روستایریگآباد

38درجه36جغرافیاییمختصاتسیستمدارایمترمربع269501مساحتباریگآبادروستای::جغرافیاییموقیت
استانرپیرانشهشهرستاندرومرکزیبخشتوابعازکهغربیثانیه36.52دقیقیه13درجه،45وشمالیثانیه48.38دقیقه

.داردفاصلهکیلومتر7.5قرهخضرروستایبا.متر1393.8504دریاسطحازارتفاع.استقرارگرفته.غربیآذربایجان
خانوار87،زن212ومردآن229کهنفر441روستااینجمعیت:جمعیت
یکشاورزدامداری،فعالیتبهافرادبیشتر،روستادرشاغل(زن1مرد،128)129دارایکلدر:اقتصادیوضعیت

هستندمشغول(باغداریزراعت،)
:فرهنگی

امکاناتوخدمات

اعتقادات زبان

شافعی-سنی-اسالم کردی

ارتباطات مذهبی بازرگانی بهداشتی آموزشی سیاسی امکاناترفاهی مسیرارتباطی

هدسترسی به وسیله نقلی
عمومی ندارد

مسجد بقالی خانه بهداشت دبستان شورای اسالمی برق آسفالت

امام جماعت نانوایی بهورز مدرسه 
راهنمایی

دهیاری آب طرح هادی روستایی
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روستایگرداشون

39درجه36جغرافیاییمختصاتسیستمدارایمترمربع81610مساحتباگرداشونروستای::جغرافیاییموقیت
استانرپیرانشهشهرستاندرومرکزیبخشتوابعازکهغربیثانیه26.75دقیقیه13درجه،45وشمالیثانیه55.82دقیقه

.داردفاصلهکیلومتر6.8قرهخضرروستایبا.متر1398.7272دریاسطحازارتفاع.استقرارگرفته.غربیآذربایجان
خانوار90،زن78ومردآن120کهنفر210روستااینجمعیت:جمعیت
کشاورزیدامداری،فعالیتبهافرادبیشتر،روستادرشاغل(زن1مرد،50)51دارایکلدر:اقتصادیوضعیت

هستندمشغول(باغداریزراعت،)
:فرهنگی

امکاناتوخدمات

اعتقادات زبان

شافعی-سنی-اسالم کردی

ارتباطات مذهبی بازرگانی بهداشتی آموزشی سیاسی امکاناترفاهی مسیرارتباطی

هدسترسی به وسیله نقلی
عمومی ندارد

مسجد بقالی غسالخانه دبستان شورای اسالمی برق آسفالت

امام جماعت آب طرح هادی روستایی
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روستایبرکمران

41درجه36جغرافیاییمختصاتسیستمدارایمترمربع116945مساحتبابرکمرانروستای::جغرافیاییموقیت
استانرپیرانشهشهرستاندرومرکزیبخشتوابعازکهغربیثانیه43.55دقیقیه13درجه،45وشمالیثانیه43.11دقیقه

.داردفاصلهکیلومتر10.5قرهخضرروستایبا.متر1393.5456دریاسطحازارتفاع.استقرارگرفته.غربیآذربایجان
زن135ومردآن142کهنفر277روستااینجمعیت:جمعیت
هستندمشغول(باغداریزراعت،)کشاورزیدامداری،فعالیتبهافرادبیشتر:اقتصادیوضعیت

:فرهنگی

امکاناتوخدمات

اعتقادات زبان

شافعی-سنی-اسالم کردی

ارتباطات مذهبی بازرگانی بهداشتی آموزشی سیاسی امکاناترفاهی مسیرارتباطی

هدسترسی به وسیله نقلی
عمومی دارد

مسجد بقالی دبستان شورای اسالمی برق آسفالت

امام جماعت آب
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سپاس از توجه تان


