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شرفویه

کهنه جدید

اسالم اباد

حسن آباد مارمه
مارمه

چاهگزي

بختیارویه

مسیح آباد

حسن اباد

منیترون (چاه دراز(

دهنو

گیره

مربوط

ده گاه

اب باد

دشت درگ

اب باریک

ی چاه گلون

ی تلمبه شمس

دشت بیخویه

باغ بهروزي

ی تلمبه کالی

تلمبه محمدي

تلمبه نوبخت
تلمبه جعفري

تلمبه جوکار

تلمبه سهلویه

تلمبه جوکاري

تلمبه شرفویه

ی کوره گچ توکل

ی ی رجب بلوك زن

مزرعه تنگ حنا

مزرعه میرشکاري

تلمبه احمدحیدري

ی تلمبه مرادغالم

ی تلمبه عباس فتح

امامزاده جبرییل

تلمبه هاشم حیدري

تلمبه نظام طاهري

کاروانسراي مربوط

مزرعه هاشم صابري

تلمبه هاشم نوروزي

ی معدن سنگ گچ توکل

ی تلمبه حمزه فخرای

ایستگاه صدا و سیما
ی اکبرزاهدي تلمبه عل

ی سهام تلمبه حسین قل

ی ی غیاث تلمبه محمدعل

ی کوره اجرپزي اهن حسن
ی تلمبه ابوالحسن کمال

امامزاده شاه فضل اله

ی قالت کارگاه بلوك زن

ی زادگان تلمبه باباحاج

تلمبه حاج سیدرضا موسوي

تلمبه محمدهادي خسروپور

امامزاده شاه نظام الدین

تلمبه محمدي ( چاه شکري (
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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

الرستان
فارس

بنارویه

0711070001
1 : 65000

ي شهر محدوده آمار

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

ي ـ از 0 تا 3 خانوار آباد
ي ـ از 4 تا 20 خانوار آباد
ي ـ از 21 تا 50 خانوار آباد
ي ـ از 51 تا 100 خانوار آباد
ي ـ بیش از 100 خانوار آباد

بنارویهدهستان

ي ي پایه سازمان نقشه بردار ت.این برگ نقشه با اقتباس از نقشه ها ی نفوس و مسکن 1395 تهیه شده اس ي عموم ي بر اساس مصوبات هیأت وزیران ونتایج سرشمار ي تقسیمات کشور ت.پیاده ساز ي انجام شده اس ت آمار ت ندارد.با دق ي در این نقشه سندی ي کشور ب را به مرکز آمار مرزها ی ) اطالع دهید.لطفا در صورت مشاهده هرگونه مغایرت، مرات ب اجازه از مرکزایران ( دفتر نقشه و اطالعات مکان ی محفوظ و منوط به کس ت.حق هر گونه چاپ و کپ آمار ایران اس

مقیاس

نقشه آماري دهستان هاي کشور
شماري 1395 بر اساس سر

دفتر نقشه و اطالعات مکانی

سازمان برنامه و بودجه کشور

موقعیت دهستان در استان

عالئم راهنماي نقشه


