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زرقان

داریان

مقرب

دودج

کورکی

کفترك

خلجوي
ک بوان

ده نو

باجگاه

مهریان

بشنگان

بهاران

ک نیلگون

گرد خون

محموداباد

حسین اباد

رحمت اباد

تربرجعفري

ک موال کوش

ایزدخواست

مهمان اباد

مه فیروزان
اقبال اباد

برمشورعلیا

تربرالي بیشه

علی آباد کفترك

علی آباد قره باغ
شهرك سیدعالالدین حسین

ک کوه

بردج

ک اتاب

دودمان

تنگ قیر

تربرسادات

زرین آباد

برمشورسفلی

بست خیراباد

اکراد

الهیجی
مغرب 2

ک 2 کوه

ک قندیل بیدزرد

صدراباد

سبزاباد

سه تالن

ک اباد مل

فیض اباد

درمنه زاردولت اباد

فتوح اباد

چاه شیرین

شهرك صنعتی

درمنه زار 2

بیدك

فیروزي

اق جلو

پل فسا

ده میدان

قلعه گچی

خالداباد

معدن ماسه

جمال آباد

منازل سپاه

منطقه سه تالن

پاالیشگاه شیراز

کارگاههاي ده نو
منطقه ویژه اقتصادي

ک کنی نادرعلیزاده ذرت خش

توانیر

گره دان

مرغداري

ک ده کیال

ابادخوره

درب مسجد

پمپبنزین

کاظم اباد

پروژه الدن

باغ انتظام

میشدان بزرگباغات قراول
ک میشدان کوچ

دهکده سالمی

منطقه صنعتی

اسماعیل اباد

مرغداري زارع

گاوداري زارع

تلمبه طهماسب

ک شیراز مرغ ت
ک فام شرکت نم

شرکت برق سعدي

باغات ده داشی

مصطفی عبدالهی
مرغداري ترابی دامداري فهندژ

پادگان ولیعصرمحمودابادوقفی

گاوداري کشاورز
گاوداري اسدپور

مزرعه پیربادام

منطقه دیندارلو

کارخانه آسفالت

مزرعه دولت اباد
مزرعه نورم قاضی

شهرك جواداالیمه
کارخانه سنگ بري

گاوداري حاج خلیل

کارخانه آجرسفالی
شرکت شیراز آسفالت

رحیم علیکم السالم

ک قهوه خانه آب باری

گورستان درحال ساخت

طرح فالحت در فراغت
مزرعه حسین شیروانی

ک کنی زردانه ذرت خش

مزرعه اکرم ولی شاهی

مزرعه قره خان قنبري

شرکت پاك نظیف شیراز

دانشگاه ازاد داریون

میدان تره بار شیراز

مجموعه باغات پردیس 1

مجموعه باغات پردیس 2

پاسگاه شکاربانی کاظمی

شرکت توسعه باغات فارس

باغ حاج فتح اله صفایی

انبار بازیافت شهرداري

مجتمع کارگاههاي سنگبري

باغات و دامداریهاي سعدي

کشت و صنعت دامپروري فارس

ایستگاه ارتباطات رادیویی

طرح فالحت در فراغت دشتکوه

کارخانه شرکت تولیدي سافوم

شرکت تهیه وتوزیع دام فارس
اسکله تفریحی سازمان محیط زیست دریاچه مهارلو
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استان
شهرستان

مقیاس

¯

سازمان برنامه و بودجه کشور

بخش

نقشه آماري دهستان هاي کشور
بر اساس سرشماري 1395

دفتر نقشه و اطالعات مکانی

عالئم راهنماي نقشه

آدرس آماري

راه آهن

مرز کشور
مرز استان

مرز شهرستان
مرز بخش
مرز دهستان

بزرگراه
راه آسفالت
راه شوسه
راه خاکی
راه مالرو

موقعیت استان در کشور

شیراز
فارس

مرکزي

0707050002
1 : 90000

محدوده آماري شهر

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

خط ساحلی آبادي ها

راه ها مرزهاي تقسیمات

داریاندهستان

گ نقشه با اقتباس از نقشه هاي پایه سازمان  ج سرشماري عمومی نفوس و مسکناین بر ران و با دقت آماري انجام شده است.پیاده سازي تقسیمات کشوري بر اساس مصوبات هیأت 1395 تهیه شده است.نقشه برداري و نتای مرزهاي کشوري در این نقشه سندیت ندارد.وزی
رت، مراتب را به مرکز ر نقشه و اطالعات مکانی ) اطالع دهید.لطفا درصورت مشاهده هرگونه مغای ران ( دفت ران است.حق هر گونه چاپ و کپی محفوظ و منوط به کسب اجازهآمار ای از مرکز آمار ای

موقعیت دهستان در استان


