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در تنوع جمعیتی و فعالیتهای اقتصادی و جغرافیایی  خود    Rideau Lakesشهرستان  
دارای نقاط قوت و فرصتهای زیادی برای آرامش در آینده می باشد. صنایع کشاورزی، 

گردشگری و خدمات صنعتی، پشتیبان اصلی اقتصاد محلی را تشکیل می دهند. یکی 
علت وفور دریاچه های خوش منظره و زیبا است که به ازموارد پرطرفدار این محل ب

مایل) خط ساحلی می باشد. گسترش  310کیلومتر ( 500استثنای آبراه ریدو، دارای 
ساحلی آن دلیل موجهی برای اقامه اکثر فعالیتهای ساختمانی می باشد. این شهرستان 

خورشیدی را در  ، برنامه کاربردی  محلی برای پروژه های مزرعه2010در اوائل سال 
 دو مکان تصویب نمود. 

 
دروازه   Portlandچیزی برای عرضه دارند.   Rideau Lakesهریک از محل های داخل 

بعنوان )  Newboro) و نیوبورو (Big Rideau Lakeای به دریاچه ریدوی بزرگ (
ن در نظر گرفته شده است . ساکنان  محلی و بازدید کنندگاپناهگاهی برای ماهیگیران 

دسترسی به آب را دریکی از آرام ترین محیط این منطقه  Chaffeys Locksموافقند که 
به آسیاب سنگی قدیمی خود بعنوان محل تاریخی ملی کانادا   Deltaمیسر می سازد. 

بعنوان مرکز خرید در این شهرستان  شناخته شده است.  نقاط  Elginساخته شده است، می بالد.  1810که در سا ل 
، Chantry ،Crosby ،Forfar  ،Lombardy ،Mortonور کننده روستایی، دهکده های کوچکتر و قصبه ها شامل مسح

Plum Hollow  وPhilipsville .مزیت دیگری دراین محله بشمار می روند  
 

 شهرستان  دریاچه های ریدو

www.twprideaulakes.on.ca 

 (Statistics Canada Census 2016) 10.326  آباد کل
   8oC- (27oF)    حرارت درجۂ اوسط کا جنوری
   26oC  (70oF) حرارت درجۂ اوسط کا جوالئی

 برف ,mm 784 بارش  ,cm 198 سازی رسوب ساالنہ عام
  $82,725سرانه درآمد

  $ 95,437 آمدن گھریلو اوسط
   % 6-5 بے شرح اوسط

  2,640        بالغان یافتہ تعلیم کے تک اسکول ہائی
  5.015  بالغان والے ڈپلومہ یونیورسٹی یا کالج

   $794 خرچہ کا کرایے ماہانہ اوسط کا اپارٹمنٹ کے کمروں دو
بنگلی علیحدہ بیڈروم 3 اوسط $ 325,163                                    
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