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مزرعه ساالري

مزرعه فرجینه

اسماعیل بیگی

تلمبه ضیازارع

ت 57 شیراز شرک

تلمبه رضابیگیمزرعه عطاخانی

مزرعه شاه مور

گله داري بی بی

تلمبه علی خادمی

تلمبه احمدمعینی

تلمبه خسرومعینی

تلمبه دین محمدي

تلمبه صفرنام اور

امامزاده شاه نجف

اسفندیار خالقیان

تلمبه ایرج معینی
تلمبه محمد موسوي

تلمبه محمدجوانمرد تلمبه محمود زراعی

مزرعه ناصرمیرزایی

تلمبه الهیارشبانی

مزرعه سرهنگ کوشکی

تلمبه هاي سلیمانی

تلمبه کاووس معینی

حفظ علی میرزا وندي

تلمبه ابراهیم اباد

تلمبه کاکاخان دادفر

تلمبه اسفندیارخسروي

تلمبه هاي قنات سفید

تلمبه راه خدامیرزایی
تلمبه خسروزیوري پناه مزرعه کیومرث میرزایی

تلمبه قربانعلی غالمی

تلمبه عبدالحسین جاوید
تلمبه احمدقلی صرفه جو

تلمبه پیرمحمدچشم خاوري

تلمبه منوچهر میرزاوندي

تلمبه امام بخش میرزاوندي

شن و ماسه ایرج (کریم عربی(

ت شن و ماسه مسیر گستر جنوب شرک
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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

حسن آباد

0703030001
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

احمدآباددهستان

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


