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ی اباد عل

چشمه سفید

چاالب بکر

ی محمدي سفل

سرباغ گلین

ی امامیه سفل
امامیه علیا

چنگرجلیلوند
چنگرسمینوند

پادگان ابوذر

سراب قلعه شاهین

نرامان نقاره کوب

چقازرد چوپانکاره
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چنار

درویت
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سرچقا

پاطاق
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شهرك هلته

بهرام وند

سراب خمان

سوخورکهزاد

ی سوخورمروت

سلیمان اباد

گاودانه خور

تنگ اسماعیل

ی ی سفل کاظم خان
ی علیا کاظم خان

ی محمد سوخور عل

سوخورشهبازشیري

سوخورنامدارعبدي

درگه

ویله

هلته

درگه

سرتنگ

سرمیل

هیورود

ی کوهال

گرانمیر

کوسه ها

چقاچوبین

شیره چقا

سرخه دیزه

ی بریه خان

فیروزاباد

ی کچکبل علیاکچکبل سفل

محمدي علیا

ی سوخور کرم
سوخور رشید

چغابوررحمان

ی علیا هوکان

باباشاه احمد

بر افتاب گلین

ی مراد سوخورحاج
ی سوخورشهبازنجف

گوراجوب باباکرم

ی سوخور رشید سفل

ی سوخور نامدار اله

سوخورنامدارمیرزاپور

چمن

نرژي

زوله

ویله

سیلو

علیکه

بیامه

توکان

روکوان

ی ریسان

ورگنبد

سراسیاب

سیدباقر

شیخ حسن

میان تنگ

ی ترکه سفل

ی چغابورکاک

کنه رشیدعرب

ی ی سفل هوکان

ی ی سفل سیمان

ی علیا سیمان

خله کوش علیا

کنه رشید الگه

گوراجوب قشالق

سراب سید یعقوب

ی گوراجوب زیدعل

کنه رشیدباباخان
کنه رشیدگل مراد

بان میدان عبداله

جسر

همه ایاز

ی اجاق قل

ده لطیفه

پمپاژنفت

چقامیرگه

زرد اباد

تنگ کوشک

نجارگلین

مزرعه تمبر

ی ی کالش ممل

حصیل قنبره

چقاکوچکینه

مزرعه کوکاب

مزرعه میشله

ی خله کوش سفل

ی مزرعه رضاعل
ی چاالب یارقل

کبودجوب علیا

مزرعه چقاکدو

مزرعه چهل گزي

ی مزرعه گرگه چقامزرعه رستم عل

مزرعه ترکه علیا

آواره هاي بلوان

گوراجوب مرادبیگ

مزرعه کپنگ سفید

مزرعه بان میران

کنه رشیدذغال دان
تلمبه خانه پاطاق

مزرعه امالك تالش

ی پادگان امام خمین

ی گیالنغرب سد مخزن

ی ی آباد بابا جان عل

پشت تنگ اسماعیل بیگ

ی مزرعه تک تک ویس عل

مجتمع گاو شیري گهواره

ی کرند ایستگاه مخابرات
مزرعه یک شبه بان سفره

ایستگاه تقویت تلویزیون

ی مزرعه تالش امامیه سفل
مزرعه تالش امامیه علیا

مزرعه شوگه امامیه علیا

مزرعه امالك تالش گنجوره

ی ایستگاه تحقیقات باغبان

ایستگاه مخابرات سرخه دیزه

ی باالطاق پاسگاه نیروي انتظام
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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

داالهو
کرمانشاه

مرکزي

0513020003
1 : 65000

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

حومه کرنددهستان

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


