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تپه ماران

کوییک حسن

الیاس احمد

قلعه بهادري

کوییک عزیزي

بی بیان
قلعه ذهاب

سراب ذهاب

قلعه واري

کوییک مجید
کوییک محمود

طایشه محمود نظري

تینی

جابري

میرمیرو

نوشیروان

مله دیزگه

مله روالن

چناره مجید

الیاس محمود

دارتوت موالی

گلم کبودعلیا

چناره علی مدد

تپه داراب خان

کوشکري نامدار

شمشیرداره رشید

کالشی عبدالقادر

برق بارانی سفلی

قلخانچک شاه طوطیا

الیاسی خلیفه حسین

بیشگان

مجري الن

چناره لطیف

صالح کوچري

کالره ژاله
کالره مهرابی

گلم کبودسفلی
مجیدقلعه پرور

برق بارانی علیا

آیینه وند عبداله

اینه وندداره رشته

اکبراباد

تنگ حمام
گراهنگران

تپه نادري

کالره سه تپان

اکبرابادالیاسی

قره ژاله مهرعلی

ماسه شویی شهرداري

ماسه شویی تعاونی شماره 879
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استان
شهرستان

مقیاس

¯

سازمان برنامه و بودجه کشور

خش ب

نقشه آماري دهستان هاي کشور
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
ت راه آسفال
راه شوسه
راه خاکی
راه مالرو

موقعیت دهستان در استان

سرپل ذهاب
کرمانشاه
مرکزي

0504010004
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 مرزهاي تقسیمات

دشت ذهابدهستان

ت.این برگ نقشه با اقتباس از نقشه هاي پایه سازمان نقشه برداري نتایج سرشماري عمومی نفوس و مسکن 1395 تهیه شده اس
ت.پیاده سازي تقسیمات کشوري بر اساس مصوبات هیأت وزیران و با ت آماري انجام شده اس ت ندارد.دق لطفا در صورت مشاهده هرگونه مغایرت، مراتب را به مرکزآمارایرانمرزهاي کشوري در این نقشه سندی

ت.حق چاپ و کپی محفوظ و منوط به کسب اجازه  از مرکز آمار ایران( دفتر نقشه و اطالعات مکانی ) اطالع دهید.  اس


