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وجهتسمیه
در تابستانها که آب نبود ،با چرخاب از چاه و مادی نیاصرم آب باال میکشیدند و به همین دلیل ،این ناحیه به چرخاب
معروفشد (جابری انصاری .)166 :1378 ،مادی نیاصرم پس از گذشتن از چهارباغ عباسی و عبور از محلهی چرخاب
َ
و قطع خیابان فردوسی در نزدیکی محلهی مهرآباد ،مقسم و لت پیدا میکند (مهریار .)814 :1382 ،امامزاده باقر نیز
نزدیک اراضی چرخاب است که تاریخ بنای بقعهی آن را  1270ه.ق میدانند .برخی راجع به نسب این امامزاده تردید
کردهاند .به نظر محمد صدرهاشمی ،کسی که در این بقعه خفته است ابوعلیمسکویه رازی ،عالم بزرگ سدهی چهارم
و پنجم است که مقبرهی او تا میانههای عهد قاجار ،در گورستان محلهی خواجو معروف اصحاب فضل بود و سپس به
سعی بعضی رؤسای دینی اصفهان ،به امامزاده بدل شد (جابری انصاری.)214 :1378 ،
در محلهی چرخاب ،باغهای اربابی به نام چرخاب نیز هست .باغی در این ناحیه توسط میرزا مهدی مالهاشم به
ً
نام اوالدش شد که تخمینا  28هزار ذر ع بود (همان.)166 ،
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ویژگیهای جمعیتی محلهی چرخاب
 -1-12-3-2وضعیت جمعیت محله
نام محله

چرخاب

مجعیت سال ( 90نفر)

11277

تعداد خانوار (خانواده)

3709

مجعیت سال ( 93نفر)

11165

3.04

بعد خانوار (نفر)

3672

تعداد خانوار سال( 93خانواده)

10

سهم مجعیت حمله از مجعیت منطقه (درصد)

12

سهم مساحت حمله از مساحت منطقه (درصد)
تراکم مجعیت (نفر در هکتار)

 -2-12-3-2توزیع جمعیت محله
بهتفکیک جنسیت

81

48+52
مرد%48 :

جنسیت

تعداد

مرد

5343

زن

5840

زن%52 :
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 -3-12-3-2توزیع جمعیت محله بهتفکیک گروههای سنی و جنسی
�� ۶۵ل �� ���
���� ۶۰-۶۴
���� ۵۵-۵۹
���� ۵۰-۵۴
���� ۴۵-۴۹
���� ۴۰-۴۴
���� ۳۵-۳۹
���� ۳۰-۳۴
���� ۲۵-۲۹
���� ۲۰-۲۴
���� ۱۵-۱۹
���� ۱۰-۱۴
���� ۵ -۹
���� ۰ -۴

�ن
��د

۸۰۰

۶۰۰

۴۰۰

۲۰۰

 -4-12-3-2توزیع جمعیت محله
بهتفکیک وضعیت سواد

۰

۲۰۰

۶۰۰

۴۰۰

96+4
افراد  6ساله و بیشتر یبسواد%4 :

افراد  6ساله و بیشتر
باسواد%96 :

وضعیت سن و افراد  6ساله و بیشتر افراد  6ساله و بیشتر
سواد

باسواد

بیسواد

تعداد

10221

392

۸۰۰
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 -5-12-3-2توزیع جمعیت باسواد محله
بهتفکیک جنسیت

48+52
49+20+13171
مرد%48 :

جنسیت
مرد
زن

تعداد افراد  6ساله درصد افراد  6ساله
و بیشتر باسواد

و بیشتر باسواد

5278

52

48

4943

 -6-12-3-2توزیع جمعیت محصالن محله
درمقاطع تحصیلی

زن%52 :

سوادآموزی%0/50 :

ابتدایی%16/83 :

عایل%49/08 :

مقطع

تعداد محصالن

سوادآموزی

14

راهنمایی

386

ابتدایی

متوسطه
عایل

476
564

1388

راهنمایی%13/65 :

متوسطه%19/94 :
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 -7-12-3-2توزیع جمعیت
فار غالتحصیالن محله در مقطع عالی

62+19+811
57+35+17
کارشنایس ارشد%11 :

کارشنایس%62 :

تعداد فارغالتحصیالن

مقطع

559

کارداین

1838

کارشنایس

316

کارشنایس ارشد

251

دکترا و باالتر

 -8-12-3-2توزیع جمعیت محله
بهتفکیک وضعیت تأهل

نوع
دارای مهسر

5848

یبمهسر به دلیل فوت مهسر

698

ازدواج نکرده

3596

یب مهسر به دلیل طالق

174

کارداین%19 :

یبمهسر به دلیل فوت مهسر%7 :

یبمهسر به دلیل طالق:
%1

دارای مهسر%57 :

تعداد

دکترا%8 :

ازدواج نکرده%35 :
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 -9-12-3-2توزیع جمعیت شاغالن
محله بهتفکیک گروههای شغلی
نوع

تعداد

قانونگذاران ،مقامات عاىلرتبه و مدیران

384

تکنسنیها و دستیاران

296

متخصصان

کارمندان امور ادارى و دفترى

کارکنان خدماىت و فروشندگان

کارکنان ماهر کشاورزى ،جنگلدارى و ماهیگیرى
صنعتگران و کارکنان مشاغل مربوط

متصدیان ،مونتاژکاران ماشنیآالت و دستگاهها و
رانندگان وسایل نقلیه
کارگران ساده

760
123

861
79

289
101
89

 -10-12-3-2توزیع جمعیت شاغل
محله بهتفکیک محل کار

محل کار

تعداد

مجعیت شاغل که حمل کار آهنا مهنی شهر است

2585

مجعیت شاغل که حمل کار آهنا شهر یا آبادی دیگر است

208

7+93
مجعیت شاغل که حمل کار آهنا شهر یا آبادی دیگر است%7 :

مجعیت شاغل که حمل کار آهنا مهنی شهر است%93 :
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-11-12-3-2توزیع جمعیت محله
بهتفکیک وضعیت سالمت

99+1
معلول%1 :

سامل%99 :

وضعیت

تعداد

سامل

11171

معلول

106

 -12-12-3-2توزیع جمعیت معلوالن
محله بهتفکیک نوع معلولیت

نوع

نابینا

ناشنوا

تعداد
7

11

اختالل در گفتار و صدا

7

نقص دست

13

نقص پا

32

قطع دست
قطع پا

نقص تنه

اختالل ذهین

0

2

14

34
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85+12+21
کشور دیگر%1 :

 -13-12-3-2توزیع جمعیت محله
بهتفکیک محل تولد

محل تولد

تعداد

اصفهان

9299

شهر دیگر

آبادی دیگر
کشور دیگر

1386
210
86

آبادی دیگر%2 :

شهر دیگر%12 :

اصفهان%85 :
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معرفی اماکن و مرا کز فرهنگی اجتماعی
 -14-12-3-2اماکن و مرا کز فرهنگی مذهبی
موضوع

امامزاده و بقاع متبرکه

نام

امامزاده باقر

نشانی

خیابان خواجو ،خیابان عافیت
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 -15-12-3-2مساجد
نام

نام

مسجد اهلادی(ع)

مسجد األقیص

مسجد بقیهاهلل(عج)

مسجد ستاری

مسجداألمئه

مسجد امامزاده باقر(ع)

مسجد توحید
----
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 -16-12-3-2اماکن و مرا کز فرهنگی آموزشی
موضوع

مرکز فرهنگی آموزیش

نام

نشانی

مالکیت

مرکز آموزش حوزه هنری

خیابان آمادگاه

کانون فرهنگی هنری مسجد

صراط

خیابان استانداری ،چهارراه فلسطنی

----

سینما

سینما خانواده

خیابان چهارباغ عبایس ،مقابل سینما ایران

----

کتاخبانه و سالن مطالعه
کتاخبانه مسجد

ابن مسکویه
األقیص

خیابان چهارباغ خواجو

خیابان استانداری ،چهارراه فلسطنی

سایر ارگانها و خبش خصویص

سایر ارگانها و خبش خصویص
----
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 -17-12-3-2اماکن و مرا کز ورزشی
موضوع

مرکز ورزیش سرپوشیده
استخر
ذکرخانه (زورخانه)
ایستگاه ورزش مهگاین
وسایل ورزیش پارکی

نام

نشانی

مالکیت

جمموعه ورزیش اداره دخانیات

خیابان کمالامساعیل ،روبروی پل چویب

سایر ارگانها

هبار

خیابان فلسطنی ،مقابل کارواش

خبش خصویص

نگنی

دخانیات

ایستگاه ()1

ایستگاه ()4
----

میدان انقالب ،خیابان کمالامساعیل

----

خیابان کمالامساعیل ،روبروی پل چویب

عباس عموزیدی

خیابان چهارباغ خواجو

شهرداری

پل خواجو ،جنب فواره سنگی

قرارگاه عملیایت سپاه (خیابان کمالامساعیل)

شهرداری
----
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 -18-12-3-2اماکن و مرا کز تفریحی
موضوع

فضای بازی کودکان

نشانی

کمالامساعیل
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 -19-12-3-2مرا کز درمانی و خدمات اجتماعی
موضوع

نام

مشاوره

مرکز مشاوره پویان

مرکز

حمکت

مرکز خدمات مرکز مشاوره ژنتیک

مددکاری

مرکز مشاوره آمسان

کلینیک مددکاری

اجتماعی مهراندیش

تعداد مددجو

نشانی

100

پل خواجو ،جنب بانک خون

600
100

550

پل خواجو ،جنب بانک خون

خیابان فردویس ،خیابان سید عیلخان ،کوی

چرخاب در امتداد هنر نیاسر ،دبستان آمسان حمکت
خیابان فردویس ،نرسیده به چهارراه فلسطنی،
روبروی شیریین عدالتخواه

کاربری

مشاوره ژنتیک

مالکیت
دولیت

مشاوره و خدمات روانشناخیت خصویص
مشاوره و خدمات روانشناخیت خصویص
خدمات مددکاری و مشاوره خصویص
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 -20-12-3-2اماکن مترا کم و پرتردد محلی با رویکرد فرهنگی اجتماعی
موضوع
دفتر خدمات ارتباطی

نشانی

خیابان فردویس ،جنب بانک جتارت ،جمتمع نیکان ،واحد 2

خیابان چهارباغ عبایس ،جنب سینما خانواده ،بنبست شهرام ،پالک 197
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 -21-12-3-2اماکن سبز محلی
نام

پارک تبریزیها

پارک مشتاق و حاشیه زایندهرود

نوع فضای سبز
پارک حمیل

پارک شهری

