
گیالنغرب

کل کش

قمر علی

هوشیارچله

ایل شیرزادي

میرمنگان علیا

کاله درازسفلی

کاله درازعلیا

قیالننیان

صالحکه

بینه گرد

کاسه گران

عبدالعزیز

سوخورکهزاد

سوخورمروتی
گرازان علیا

چشمه مورینه

سنگچین صالح

تازه ابادبطی

طایفه شیرزادي

میرمیراب علیا
سرحال شیرزادي

سوخور علی محمد
سوخورشهبازشیري

سوخورنامدارعبدي

سنگ کرموشیرزادي

تازه ابادصیدعلی

چاالب وارگه سفلی

درگه

قشقه

کولسون

زینل خان

مورت سبز

سراب قنبر

پاوند مکر
چشمه کبود

سوخور کرمی
سوخور رشید

چشمه نظامی

هوکانی علیا

گرازان سفلی

پشته سماوات

زاغه علی کرم

طایفه شاعران

گل خیرك علیا

گل خیرك سفلی

چم سورك وسطی
چم سورك سفلی

میرمنگان سفلی

کاله درازوسطی

چشمه پهن رشید

سوخورحاجی مراد

سوخورشهبازنجفی
سوخور رشید سفلی

چشمه پهن فریدون چشمه پهن علیشاه

طایفه حضرتسلیمان

چشمه سنگی روتوند

چاالب وارگه علیا

سوخور نامدار الهی

گرماب محمدرضاوندي

تازه ابادحیدربیگی

سوخورنامدارمیرزاپور

فالوشن

خیرویس
اکبرجعفر

مورتهادي

باپیرسفلی

دربندخیزان

چشمه گلینه

هوکانی سفلی

بشیرابادبطی

میاندار قروتک

سوخورخوش اقبال

داربیدعلی اکبر

طایفه سیاه سیاه

بان میدان عبداله

زیچ صالح

باپیرعلیا

مورت شاوله چم سورك علیا

کشتارگاه شهرداريمزرعه میرزا اباد

ت حسن پور طایفه هم

سد مخزنی گیالنغرب

بان میدان دار توت

ت خواه پادگان شهیدثاب

46
°15

'

46
°10

'

46
°5'

46
°0'

45
°55

'

34°10'

34°5'

34°0'

WWW.amar.org.ir

استان
شهرستان

¯

بخش
آدرس آماري

راه آهن

مرز کشور
مرز استان

مرز شهرستان
خش مرز ب
مرز دهستان

بزرگراه
ت راه آسفال
راه شوسه
ی راه خاک
راه مالرو

موقعیت استان در کشور

گیالنغرب
کرمانشاه

مرکزي

0508010001
1 : 50000

محدوده آماري شهر

ی ـ رودخانه خط ساحل
ی ـ مسیل خط ساحل
ی ـ دریا خط ساحل
ی ـ دریاچه خط ساحل
ی ـ تاالب خط ساحل

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

چلهدهستان

ت.این برگ نقشه با اقتباس از نقشه هاي پایه سازمان نقشه برداري ی نفوس و مسکن 1395 تهیه شده اس ت.پیاده سازي تقسیمات کشوري بر اساس مصوبات هیأت وزیران ونتایج سرشماري عموم ت آماري انجام شده اس ت ندارد.با دق دی ی ) اطالع دهید.لطفا در صورت مشاهده هرگونه مغایرت، مراتب را به مرکز آمار مرزهاي کشوري در این نقشه سن ی محفوظ و منوط به کسب اجازه از مرکزایران ( دفتر نقشه و اطالعات مکان پ و کپ ت.حق هر گونه چا آمار ایران اس

مقیاس

نقشه آماري دهستان هاي کشور
بر اساس سرشماري 1395

دفتر نقشه و اطالعات مکانی

سازمان برنامه و بودجه کشور

موقعیت دهستان در استان

عالئم راهنماي نقشه


