منوجان
مَنوجان(هیٌَ جْاى) ضْری است در استاى کرهاى.
ایي ضْر هرکس ضْرستاى هٌَجاى در ایي استاى است .جوعیت هٌَجاى تٌا تر سرضواری سال  ۵۸۲۱هرکس آهار ایراى ،تراتر ۵۸۱۲۱
ًفر است.
ایي ضْر تا داضتي سذ،رٍدخاًِ فصلی ٍ آتطار طثیعی ضْری زیثا است.

موقعیت جغزافیایی
ایي ضْرستاى تا ٍسعتی هعادل  ۱۱۷۷کیلَهتر از جٌَب ٍغرب تا ضْرستاى رٍداى ٍتخص ٍ ضْر ّطت تٌذی استاى ّرهسگاى ٍ از
ضوال ٍ ضرق تا ضْرستاى کٌَْج ّوسایِ هیتاضذ .هَقعیت جغرافیایی ایي ضْرستاى  ٍ ۱۱-۱۷طَل ضرقی  ۵۱-۸۲عرض ضوالی
است تا تَجِ تِ ًسدیکی ایي ضْرستاى تِ دریا ،آب ٍَّای آى عوذتاً گرهسیری ٍ هرطَب تا رطَتت  ۰۷تا  ۱۳درصذ در فصلْای
هختلف تا هتَسط حرارت  -۸۷ ٍ +۱۷هی تاضذ فصل تارًذگی ضْرستاى از آتاى تا اردیثْطت هاُ اداهِ دارد ٍ در فصل تاتستاى ّن
کن ٍتیص تحت تاثیر تاراىّا ٍطَفاىّای هَسوی حاصل از اقیاًَس ٌّذ قرار هیگیرد.
از سال  ۵۸۱۸تا  ۵۸۳۷تذلیل ترٍز خطکسالی ایي ًظن تْن ریختِ ًٍسدیک تِ  ۵۸سال است کِ هٌطقِ تحت تاثیر یک خطکسالی
۵۷سالِ تا کوثَد ضذیذ آب هَاجِ ضذُاست .از ًظر تقسیوات کطَری ایي ضْرستاى دارای دٍ تخص هرکسی ٍ تخص آسویٌَى
هیتاضذ کِ هجوَعاً  ۵۷۲رٍستا ٍآتادی را ضاهل هیضَد .در ایي ضْرستاى یک ضَرای ضْر ،یک ضَرای ضْرستاى ،دٍ ضَرای
تخص ۰۲ ،ضَرای اسالهی رٍستایی تِ فعالیت هطغَلٌذ ٍ ضاهل ۰دّستاى تِ ترتیة قلعًَِ ،دش ،تجگاى ،دّگاى ،گطویراى ٍ چاُ
ضاّی هیتاضذ.
ایي ضْر دارای یک دش تاریخی است .کوثَد آب از هْنتریي هطکالت ضْرستاى هٌَجاى است.

تاریخچه
عثذاهلل تي احوذ هقذسی ،جْاًگرد ٍ جغرافیًَیس عرب سذُ چْارم ّجری ،در کتاب احسي التفاسین فی هعرفِ االقالین هٌَجاى را
دیاری آتاد هعرفی کردُ کِ هردم ضْرّای دیگر ترای گردش تِ آىجا هیرًٍذ ٍ ًَضتِاست« ۴هٌَقاى خَد ،در دٍ سَی درُٔ
خطک کالى جای دارد کِ یکی گَییي ٍ دیگری زاهاى ًام دارد ٍ در هیاى آى دٍ دش جاهعی ّواًٌذ ّست».

اماکن مذهبی






ضاُ اضرف
تیتی طیثِ
اهاهسادُ حضرت عثاس
اهاهسادُ ضاُ سلطاى سیف الذیي
قذهگاُ خضر ًثی
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