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شناسنامه فرهنݡگی اجتماعی محالت شهر اصفهان

وجهتسمیه
اینگونه نقلشده که در محلهی مارچین قدیم منطقهای کشاورزی (شمال خیابان بهارستان فعلی) وجود داشت که
به علت نمونای زیاد به آن نادانی (تخفیفیافتهی نمدانی) گفتهمیشد و در بعضی از فصول سال به علت جمعشدن
آب در آن و گلشدن زمین قابل کشت نبودهاست و محل جمعشدن مار بودهاست که بعدها به آن ماردانی و مارچینی
گفتهشدهاست که این اسم را در قبالههای دادوستد زمینهای آن منطقه میتوان به کرات مشاهدهکرد .در این محله
دو رشته قنات ،یکی قنات امام رضا(ع) که مشترک بین مارچین و لمجیر بوده و دیگری قنات نو که از محله دستگرده
تا زمینهای خمینیشهر ادامه داشتهاست.
مارچین ،از محلههای شمال غرب اصفهان و واقع در خیابان امامخمینی است و با محلههای لیمجیر ،کوجان،
بهرامآباد ،بابوکان ،خانهاصفهان و شهرک قدس همسایه است .اکثر افراد این محله ،نام خانوادگی مزروعی دارند که از
ریشهی زرع به معنای کشاورزی برگرفتهشده زیرا در گذشته ،شغل اکثر مردم این منطقه ،کشاورزی بودهاست؛ اما مهمتر
ی آن را نام قدیم محل میدانند و
از آن ،پسوند سبدانی است که اطالعات زیادی دربارهی آن در دسترس نیست و بعض 
معتقدند جزیی از منطقهی بزرگ ماربین به شمار میرفتهاست.
این محل دارای مساجدی چون مسجد قاسم(ع) ،مسجد امامحسین(ع) (معروف به مسجد کوچک یا میانده)،
مسجد اعظم (معروف به بزرگ) و مسجد پنجتن است .دو مرکز به نامهای مهدیه و بیتالعباس (هیأت حضرت ابوالفضل)
نیز برگزاری مراسم بزرگ و اعیاد را برعهدهدارند .از آثار تاریخی و قدیمی محله میتوان به مسجد فرزند موسیبن جعفر
اشارهکرد که قدمتی حدود 200سال داشته و با اعتقادات مردم محل پیوندی جدانشدنی دارد .از نظر شهرسازی و معماری
اینگونه نقلشده که کل محله را یک دیوار بزرگ گلی دربرگرفتهبوده و ورود و خروج از دو دروازه که یکی در میدان شهدای
محله و دیگری در انتهای خیابان شهدای مارچین قرارداشت انجاممیشد و ساختوسازهای مردم به دور مسجد کوچک
(مسجد امام حسین فعلی) انجام میشد و کوچهیاعیانینشین محله به کوچهی حاجیها معروف بودهاست.
ً
مصطفی صالحی نژاد ،کاپیتان سابق تیم فوتبال ذوبآهن اصفهان اصالتا از این محله است .این محله چهار خیابان
اصلی دارد که بزرگترین آنها ،خیابان شهید اسماعیلی نامیدهمیشود اما تنها خیابان شهدای مارچین ساختهشده و بقیه
در حال ساخت است .فلکهی سردار جوادی ،چهارراه منبع آب و چهارراه مهدیه (یا چهارراه نانوایی بربری) از جمله معابر
مهم محل است.
شهرک صنعتی مارچین ،یکی از مراکز مهم محل است که افراد بسیاری را مشغول به کار کرده و باعثشدهاست که
شغل بسیاری از مردم ،از کشاورزی و دامداری به شغلهای صنعتی تغییرکند و زمینهای کشاورزی به مغازههای کسب
و کار تبدیلشود (.)www.mansour-mazroei.blogfa.com
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ویژگیهای جمعیتی محلهی مارچین
 -1-1-8-2وضعیت جمعیت منطقه
نام محله

مارچین

مجعیت سال ( 90نفر)

25367

تعداد خانوار (خانواده)

7208

برآورد مجعیت سال ( 93نفر)

27667

3.52

بعد خانوار (نفر)

7861

برآورد تعداد خانوار سال( 93خانواده)

11

سهم مجعیت حمله از مجعیت منطقه (درصد)

12

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

 -2-1-8-2توزیع جمعیت محله
بهتفکیک جنسیت

111

51+49
مرد%51 :

جنسیت

تعداد

مرد

12950

زن

12314

زن%49 :
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 -3-1-8-2توزیع 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

۱۱۰۰ ۱۳۰۰ ۱۵۰۰

۹۰۰

۷۰۰

۵۰۰

۳۰۰

۱۰۰ ۰ ۱۰۰

 -4-1-8-2توزیع جمعیت محله
بهتفکیک وضعیت سواد

۳۰۰

۵۰۰

۷۰۰

۹۰۰

۱۵۰۰ ۱۳۰۰ ۱۱۰۰

88+12
افراد  6ساله و بیشتر یبسواد%12 :

افراد  6ساله و بیشتر
باسواد%88 :

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

باسواد

بیسواد

تعداد

20194

2672
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 -5-1-8-2توزیع جمعیت باسواد محله
بهتفکیک جنسیت

53+47
24+24+1933
مرد%53 :

جنسیت
مرد
زن

تعداد افراد  6ساله درصد افراد  6ساله
و بیشتر باسواد

و بیشتر باسواد

9534

47

53

10660

 -6-1-8-2توزیع جمعیت محصالن محله
درمقاطع تحصیلی

سوادآموزی%0/19 :

عایل%24/38 :

مقطع

تعداد محصالن

سوادآموزی

11

راهنمایی

1137

ابتدایی

متوسطه
عایل

1930

1394
1442

زن%47 :

ابتدایی%32/63 :

متوسطه%23/57 :

راهنمایی%19/23 :
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 -7-1-8-2توزیع جمعیت
فار غالتحصیالن محله در مقطع عالی

60+33+34
62+33+14
دکترا%3 :

کارشنایس ارشد%4 :

کارداین%33 :

کارشنایس%60 :

تعداد فارغالتحصیالن

مقطع

622

کارداین

1129

کارشنایس

80

کارشنایس ارشد

54

دکترا و باالتر

 -8-1-8-2توزیع جمعیت محله
بهتفکیک وضعیت تأهل

یبمهسر به دلیل فوت مهسر%4 :

%1

دارای مهسر%62 :

نوع

تعداد

دارای مهسر

13274

یبمهسر به دلیل فوت مهسر

727

ازدواج نکرده

7065

یب مهسر به دلیل طالق

238

یبمهسر به دلیل طالق:

ازدواج نکرده%33 :
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 -9-1-8-2توزیع جمعیت شاغالن محله
بهتفکیک گروههای شغلی
نوع

تعداد

قانونگذاران ،مقامات عاىلرتبه و مدیران

154

تکنسنیها و دستیاران

381

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

384
298

763
99

2223
1197
946

 -10-1-8-2توزیع جمعیت شاغل محله
بهتفکیک محل کار

محل کار

تعداد

مجعیت شاغل که حمل کار آهنا مهنی شهر است

6076

مجعیت شاغل که حمل کار آهنا شهر یا آبادی دیگر است

429

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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 -11-1-8-2توزیع جمعیت محله
بهتفکیک وضعیت سالمت

99+1
معلول%1 :

سامل%99 :

وضعیت

تعداد

سامل

24996

معلول

371

 -12-1-8-2توزیع جمعیت معلوالن
محله بهتفکیک نوع معلولیت

نوع

نابینا

ناشنوا

تعداد
20

42

اختالل در گفتار و صدا

50

نقص دست

42

نقص پا

82

قطع دست
قطع پا

نقص تنه

اختالل ذهین

9

20

55

137
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 -13-1-8-2توزیع جمعیت محله
بهتفکیک محل تولد

68+18+7
کشور دیگر%7 :

اصفهان%68 :

محل تولد

تعداد

اصفهان

17005

شهر دیگر

آبادی دیگر
کشور دیگر

4428
1713
1901

61

آبادی دیگر%7 :

شهر دیگر%18 :
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معرفی اماکن و مرا کز فرهنگی اجتماعی
 -14-1-8-2مساجد
مسجد و خیریه حضرت ابوالفضل(ع)
مسجد و حسینیه بینهاشم(ع)

نام

مسجد ابوالفضل(ع)

مسجد دوازده امام(ع)

مسجد امام عیل ابن ابیطالب(ع)

مسجد امام حسنی(ع)

مسجد فاطمةالزهرا (س)

مسجدالشهدا

مسجد قاسم ابن احلسن(ع)

مسجداملهدی(عج)
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 -15-1-8-2اماکن و مرا کز فرهنگی آموزشی
موضوع
کانون فرهنگی
هنری مسجد

نام مرکز

نشانی

فاطمیون جوان

خیابان امام مخیین (ره) ،خیابان شهید خلیفهسلطاین ،خیابان شهدای مارچنی

سردار شهید رضا جوادی خیابان امام مخیین (ره) ،خیابان شهید خلیفهسلطاین ،خیابان شهدای مارچنی ،کوچه شهید رضا مزروعی
فاضل

خیابان امام مخیین (ره) ،خیابان هبارستان غریب ،بعد از مپپبنزین ،مؤسسه خیریه مسجد حضرت ابوالفضل(ع)

کتاخبانه مسجد عیل ابن ابیطالب(ع) خیابان امام مخیین (ره) ،خیابان شهید خلیفهسلطاین ،خیابان شهدای مارچنی ،کوچه شهید رضا مزروعی

64
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 -16-1-8-2اماکن و مرا کز ورزشی
موضوع
مرکز ورزیش سرپوشیده
وسایل ورزیش پارکی

نام

نشانی

جمموعه ورزیش

خیابان امام مخیین ،خیابان هبارستان ،روبروی شهرک قدس،

----

پارک مارچنی

مارچنی

ورزشگاه مارچنی

مالکیت
اداره ورزش و جوانان
شهرداری
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 -17-1-8-2اماکن و مرا کز تفریحی
موضوع

فضای بازی کودکان

نشانی

پارک مارچنی

65

66
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 -18-1-8-2مرا کز درمانی و خدمات اجتماعی
موضوع

مرکز خدمات
مشاوره

مرکز درمان و

بازتواین اعتیاد

نام

مرکز مشاوره ندای راه
زندگی

تعداد مددجو
100

مرکز اعتیاد سلمی

100

مرکز اعتیاد مساء

100

نشانی

خانهاصفهان ،نوهبار بنبست گلها،
پالک2

خیابان امام مخیین (ره) ،نرسیده به چهارراه

امام رضا ،جنب ایران خودرو ،جمتمع عقیق
خیابان امام مخیین (ره) ،تابلوی

خانهاصفهان ،جنب داروخانه اصفهان

کاربری

مشاوره و خدمات
روانشناخیت

مالکیت
خصویص

درمان و بازتواین اعتیاد خصویص
درمان و بازتواین اعتیاد خصویص
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 -19-1-8-2اماکن مترا کم و پرتردد محلی با رویکرد فرهنگی اجتماعی
موضوع
دفتر خدمات ارتباطی

نشانی

خیابان امام مخیین (ره) ،نرسیده به سه راه ملکشهر ،جنب بانک صادرات ،شعبه مارچنی
خیابان امام مخیین (ره) ،ورودی خانهاصفهان ،جنب مسجد شهدا
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 -20-1-8-2اماکن سبز محلی
نام

پارک مارچنی

نوع فضای سبز
پارک حمیل

