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بخش
راه آهنآدرس آماري

مرز کشور
مرز استان

مرز شهرستان
مرز بخش
مرز دهستان

بزرگراه
راه آسفالت
راه شوسه
راه خاکی
راه مالرو

داراب
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مرکزي

0705030008
محدوده آماري شهر60000 : 1

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

هشیواردهستان

مقیاس

نقشه آماري دهستان هاي کشور
سرشماري 1395 ساس  بر ا

و اطالعاتدفتر نقشه
مکانی

کشوربرنامه و بودجهسازمان
ستان عالئم راهنماي نقشهموقعیت دهستان در ا

ساحلیآبادي خط 
گ نقشه بااقتباس ازنقشه هاي کسب اجازه از مرکزآمار ایران است.حق چاپ و کپی محفوظ و منوط بهاطالع دهید.لطفا مراتب را به مرکز آمار ایراندرصورت مشاهده هرگونه مغایرت،سندیت ندارد.مرزهاي کشوري در این نقشهبا دقت آماري انجام شده است.اساس مصوبات هیأت وزیران وپیاده سازي تقسیمات کشوري بر 1395تهیه شده است.سرشماري عمومی نفوس و مسکنپایه سازمان نقشه برداري و نتایجاین بر


