
ارومیه

قصور

تکالو

کردلر
میاوق

طالتپه

شورکند

غفاربهی

قرابقلو

کچه باش

جارچیلو
گلمرز علیا

ریحان اباد
الیاس اباد

توپراق قلعه

قلعه عزیزبیگ

مشک ابادسفلی

حیدرلوي بیگلر

سنگرمیرعبداله

یورقون ابادعلیا

گزنق
ارنسا

قلیلو

سعیدلو

مراجول

بهی صفر

دارغالو

ایروانلو

یغمورعلی

قزل حاجیلو

باغستان-گجالراوصالوي کاظم

چیچکلوي منصور

قهرمانلوي علیا

قهرمانلوي سفلی

یورقون ابادسفلی

خداوردي خان کندي

چیچکلوي باش قلعه

عیسی لوي اهللا وردي

کاکلر

ایبلو

دایالق

زده لو

بوربور

سامسالو

دده سقی
بوراشان

آده بزرگ

زیرمانلو

دانقرالو

ساریجالو

شیخ تیمور

برنج اباد

قره گوزایل

نخجوان تپه

مرنگلوي کوچک

حصارباباگنجه

صفر قلی کندي

عیسی لوي زمی

اباجالوي سفلی

قرالر حاجی بابا

گویجه علی اصالن

چیچکلوي حاجی اقا

تازه کندباباگنجه

ساري بیگلوي آرالق

اسالم پناه ابادي جدید

قرخلو

باباگنجه

سلیم کندي

قازان علی

یوسف آباد

تپه باباگنجه

گویجه علی تپه

مزرعه اوج اولر

عیسی لوي حیدرلو

ت بهپرور ارومیه شرک

شهرك صنعتی ارومیه (فازیک )

چمکی

مرغداري

امیر آباد

گلمرزسفلی

مرغداري فردوس

مرغداري طالرنگپاسگاه طالتپه

مرغداري سهرابی

ت آذر کاویان شرک

یگان نظامی دواب

ندامتگاه ارومیه دانشگاه علم وفن

ت شهید گرجی موقعی

پادگان گلمانخانه

فرماندهی لجستیک نیروي زمینی سپاه
ت شهید گرجی ) مرکز پشتیبانی حمزه سیدالشهدا (موقعی

45°10'

45°5'

37°40'

37°35'

www.amar.org.ir

استان
شهرستان

¯

بخش
راه آهنآدرس آماري

مرز کشور
مرز استان

مرز شهرستان
مرز بخش
ستان مرز ده

بزرگراه
راه آسفالت
راه شوسه
راه خاکی
راه مالرو

ارومیه
آذربایجان غربی

مرکزئ

0401040004
محدوده آماري شهر55000 : 1

رودخانه
سیل م
دریا
دریاچه
تاالب

از 0 تا 3 خانوار
از 4 تا 20 خانوار
از 21 تا 50 خانوار
از 51 تا 100 خانوار
بیش از 100 خانوار

باش قلعهدهستان

مقیاس

نقشه آماري دهستان هاي کشور
بر اساس سرشماري 1395

و اطالعاتدفتر نقشه
مکانی

کشوربرنامه و بودجهسازمان
عالئم راهنماي نقشهموقعیت دهستان در استان

خط ساحلیآبادي
سکنپایه سازمان نقشه برداري و نتایجاین برگ نقشه بااقتباس ازنقشه هاي سیمات کشوري بر 1395تهیه شده است.سرشماري عمومی نفوس و م سب اجازه از مرکزآمار ایران است.حق چاپ و کپی محفوظ و منوط بهاطالع دهید.لطفا مراتب را به مرکز آمار ایراندرصورت مشاهده هرگونه مغایرت،سندیت ندارد.مرزهاي کشوري در این نقشهبا دقت آماري انجام شده است.اساس مصوبات هیأت وزیران وپیاده سازي تق ک


