
سرخک

سه چقا

کاشنبه سفلی

تپه گله علیا

عباس ابادسه چقا

گاللی

زندهر

بیدگل

رشیدعلی

شوراباد

مله کبود

صوفی وند

هفت اشیان

کاشنبه لک

سبزعلی خان

دارگل تیمز

عاشقان موسی

دارخوراقارضا

تپه گله سفلی

قلعه قاضی سفلی

چغا بور دارابی

مریوانی بید گل

میرکه قلعه قاضی

کاشنبه چهاردانگی

قلعه قاضی پشت بند

کاکیها

ده باغ

ده نمام

بازیانی

دبلوط بن

امیراباد

چشمه سیاه

نیم دانگی

چغابورعیسی

شیرزاداباد

میلکه باقر

میلکه بوچان

مله امیرخان

دحسن دارگل سی

میلکه شیرخان

دسلیم دارگل سی

عاشقان عابدین

علی ابادگل بانو

تازه ابادبیدگلی

چشمه سفیداقابیگیچشمه سفیدشاهمراد

تازه ابادمریوانی

ده ابراهیم
چشمه سفیدصفر

تازه ابادخسرو

قلعه قاضی علیا

مزرعه سیدفریدون

داباد مزرعه جمشی

مزرعه بیدگل سفلی
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استان
شهرستان

مقیاس

¯

سازمان برنامه و بودجه کشور

بخش

ستان هاي کشور نقشه آماري ده
بر اساس سرشماري 1395

دفتر نقشه و اطالعات مکانی

عالئم راهنماي نقشه

آدرس آماري

راه آهن

مرز کشور
مرز استان

مرز شهرستان
مرز بخش
مرز دهستان

بزرگراه
راه آسفالت
راه شوسه
راه خاکی
راه مالرو

ستان در استان موقعیت ده

کرمانشاه
کرمانشاه
کوزران

0502070002
1 : 55000

محدوده آماري شهر

رودخانه
مسیل
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

خط ساحلی آبادي ها

راه ها سیمات مرزهاي تق

ستان هفت آشیانده

گ نقشه با اقتباس از نقشه هاي پایه سازمان نقشه برداري نتایج سرشماري عمومی نفوس و مسکن 1395 تهیه شده است.این بر
ران و با رانمرزهاي کشوري در این نقشه سندیت ندارد.دقت آماري انجام شده است.پیاده سازي تقسیمات کشوري بر اساس مصوبات هیأت وزی رت، مراتب را به مرکزآمارای لطفا در صورت مشاهده هرگونه مغای

ر نقشه و اطالعات مکانی ) اطالع دهید. ران( دفت  است.حق چاپ و کپی محفوظ و منوط به کسب اجازه  از مرکز آمار ای


