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را احاطه نموده که از نظر زمین شناسی  Frontenacاین شهرستان  محور  
نیویورک مرتبط  Adirondack) به کوههای Canadian Shieldسپر کانادا  (

می شود. این موضوع دلیل موجهی برای زیبایی های طبیعی بی همتا و نقطه 
شی آن عطفی برای صنعت مهمان نوازی محلی است. در سرحدات و حوا

، سایت یونسکو واقع شده است. Frontenac Arch Biosphereبخشی از 
علیرغم جغرافیای صخره ئی و سنگالخی آن  گوشت گاو، لبنیات، گوسفند و 
محصوالت نقدی دارای رونق فراوانی هستند.  از اقدامات  و سرمایه گذاری 

نجه، حتی مهم این شهر  کشاورزانی است که درفروش دامهای نژاد مختلف، یو
با افتخار، پیشگامی و مقام اول خود را در   Leedsجنین منجمد شده گاو به بازارهای خارجی شرکت می کنند. به همین علت 

وجود  Seeleys Bayو   Rockportبخش کشاورزی اعالم نموده  است. همچنین در این شهرستان، مناطق پر رونق و احیا شده 
  2009جزیره چین در سال  1000جایی بود که این شهرستان قرارداد دوستی با  Rockportمحل   خط قایق  Rockportدارند. 

 را به امضا رساند.
 

این منطقه کیفیت عالی زندگی را برای ساکنان خود فراهم می سازد تا زندگی، کار و تعطیالت خود را در یک جا میسر سازند. 
Leeds و بسیاری از دریاچه های داخلی برای خوشگذارانی می باشند. این  و هزار جزیره، دارای مناظر مشرف به رودخانه

هکتار است  و از طریق  راه آهن ترانس کانادا و شریانهای بزرگراهی  احتیاجـــات خـود را  1,078,641شهرستان  حدود 
ایاالت متحده آمریکا  متصل  برآورده مـی سازد. پل بین المللی هزار جزیره در درون این شهرستان  قراردارد و به نیویورک در

 نفر جمعیت دارد.  9,277جزیره و  950است. اکثر قسمتهای این بخش در منطقه معروف هزار جزیره  قرار دارد، حدود 
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 (Statistics Canada 2016 Census)9,465  آباد کل
   8oC- (27oF)    ارتحرۂ درج اوسط کای جنور
   26oC  (70oF) حرارتۂ درج اوسط کای جوالئ
 برف ,mm 784 بارش  ,cm 198 یساز رسوب ساالنہ عام

  $ 87,130 درآمد
  $ 99,629 آمدن لویگھر اوسط
   % 6-5یروزگار بے شرح اوسط

  2,495        بالغان یافتہ میتعل کے تک اسکولی ہائ
 4,300  بالغان لےوا ڈپلومہی ورسٹییون یا کالج

   $ 1.051 خرچہ کا ےیکرا ماہانہ اوسط کا اپارٹمنٹ کے کمروں دو
یبنگل حدہیعل ڈرومیب 3 اوسط $ 359,319                                    
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