
خرم آباد

مینه

عربان

چم قرق

بهرامی

دارایی

چغاخندق

ده محسنسرابیاس
بلیلوند

چم انجیر
تیربازار

سهیل بیگی

قلعه سنگی

حاج خدیجه
کاوه کالی

میان گالل

تلوريباال

پشته جزایري

چنگایی سراب 

تلوريپایین

سراب ناوه کش

گیلوران باال

دیناروندباال

بدرآباد پایین

دیناروندپایین

شوراب محمودوند

پادگان بدراباد

پاپیخالدارباال

پاپیخالدارپایین

شهرك باباعباس/شهرك شهید بهشتی

کوماس

باغ نو

دربچاه

تل ساالر

حسن اباد

سرخه لیزه

عسگر آباد

چشمه سرخه

غالمانپایین

شهرك دامپروري

چنار شرکت نفت 

شوراب نجم سهیلی

گوشه شهنشاه/گوشه طالقانی
صبورمجتمع مسکونی تیپ  57 حضرت ابوالفضل

کرفله
تایابنقاره

سرکانهسرهلت

وره ده گریسان

چشمه زیر

تل نعمت

چهارگوش
لجامگیر

چم وزیر

ریخان دو

ریخان یک

سرزنگوله

دستبزانو

ملیم دول

چناربگالی

غالمانباال

سراب کی حاتم

تل محمد یوسف

تل مراد خانی

شهرك صنعتی 2

علی محمدبیگی

سرخهده باال

چک داداباد سر

بستان رود شرف

پل شوراب باال

شوراب معدن گچ

مزرعه جودول دولگیلوران پایین

سراب کی میرزاوند یک

رحیمآباد یک/ چنارخسرو

دارتی

سرطاق

هلکان

تل عجم

شورآباد

چم کبود

سفیددشت

باستانه

گره بید

چاه موري

دره ساکی

جعفرآباد

بن روتله

ریخان سه

چغاهروشی

مله شبانان

شیران بیشه

شهرك صنعتی

رحیم اباددو
رحیم ابادسه

دره محمدقلی

تل امان اله

اناردرپایین
تل محمدمیرزا

قلعه نشین شاهی

زهراکارنساردله
پشت تنگ چنار

چاه فالوند توه 
پل شورآ ب پایین

کرفله ایمان اباد

فرودگاه خرم آباد

چشمه برد/نورآباد

قلعه علی مراد خان

سراب کی گر شیخان دو
سراب کی گر شیخان یک

شهرك شرکت سهامی زراعی

خانه هاي سازمانی شرکت پارسیلون

چکعلی داد آباد توه تنگه/ میر کو

چک پا

تل رفیع

شهرك سنگ

اناردرباال

مشهدي جوزي

پادگان حمزه

شرف احمدآباد

مله شبانان یک

کال والی خانی

شرکت پارسیلون

باغ زیتون ارتش

دانشکده کشاورزي

راهدارخانه شوراب

پادگان شهید رستمی

پادگان شهید بهشتی

ندامتگاه پارسیلون

نیروگاه برق 400 ولت

مجتمع پتروشیمی لرستان

مجتمع کشت وصنعت ودامپروري تصفیه خانه فاضالب خرم آباد

زندان مرکزي شهرستان خرم آباد

پمپ بنزین و تاسیسات شرکت نفت

48°20'

48°15'

48°10'

33°30'

33°25'

33°20'

www.amar.org.ir

استان
شهرستان

¯

بخش
راه آهنآدرس آماري

مرز کشور
مرز استان

مرز شهرستان
مرز بخش
مرز دهستان

بزرگراه
راه آسفالت
راه شوسه
راه خاکی
راه مالرو

موقعیت استان در کشور

خرم آباد
لرستان
مرکزي

1503060005
محدوده آماري شهر65000 : 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

کرگاه غربیدهستان

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

نقشه آماري دهستان هاي کشور
رشماري 1395 بر اساس س

و اطالعات مکانیدفتر نقشه

سازمان برنامه و بودجه کشور
عالئم راهنماي نقشهموقعیت دهستان در استان

خط ساحلیآبادي


