
سده

اسپاس

شهرمیان

تنگ براق

محمداباد

حاجی اباد

رحمت اباد

نوراباد

باصري هادي

شهرك امام خمینی

دهنو

جدول نو

شهرك رحمت آباد و زین الدین

بادکی

دره گل

شلم زار
تنگ رود

پمپ بنزین

مزرعه فیلی مزرعه مویی

چشمه نوروزي

تلمبه یوسفی

تلمبه احمدي

چشمه زهادلو

تلمبه رییسی

منبع اب دهنوتلمبه امتیاز

تلمبه جوادپور

مزرعه ملک پور

تلمبه حاج عزت

مزرعه گله خروس

مزرعه عزیزکرمی

تلمبه یونس نسب

مزرعه عطاحیاتی
مزرعه بندبهرام

مزرعه جلیل مطلوب

مزرعه تاقاي محبی

کارخانه شن و ماسه

دامداري حسین شاهی
تلمبه سرمست حیاتی

مزرعه لطف علی خان

مزرعه علی اکبرحیاتی

تلمبه پرویز ملک پور

تلمبه محمودخان حیاتی

پرورش ماهی آقاي حدیدي

تلمبه امیرحسین بازگشا

کارخانه آسفالت شهرداري

هللا زهیري تلمبه حاج روح ا
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استان
شهرستان

¯

ش بخ
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

اقلید
فارس

سده

0703010003
1 : 55000

دوده آماري شهر مح

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

سدهدهستان

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


