
کوهدشت

نامجو

ژریژبان

باباقلی
اکبراباد

داودرشید

جعفرآباد

چشمه سیاه 

آب باریکی

هرین خلیفه

شیراوندناوهکمیر مالمیر شیراوندگندابه
کبوده ابوالوفا چنار باال آزاد بختشهرك امام خمینی

ولدکش

سفیدخانی

طالقان یک

خیران بره

فتح اله آباد

داالب پایین

چشمه میرزاحسین

سرکوره نورخدا

کوره دشت پایین

تکیه اوالد قباد

تنگ گراز / رشید

چناران / حسین خان

میان مله عباس آباد

آزاد بخت کره پا باال

کرگز

نیله

طالقان2

بره ترك

تنگقلعه

ده خسرو

سیدصالح

کرم آباد

دره خوشی

بره انار

بره جوال

چم آستان

جوادآباد

چشمه سفید

کل گاوراه

چشمه کبود

زردهسوار

سرخ دم لکی

سراب هومیانگل اغه مرده

چیابله پایین

هودر بساط علی

دم دره هومیان

چنارمدوي باال

زنگی بان/شترمل

چال اب مرادعلی

شاه نظر میریان

چنارمدوي پایین

کرم / میان کنان

چیاسوره شیخ احمد

چم سیل / سرخ مهر

دارسیدگل / علی حسین آباد

چشمه کبود سید احمد شاه / 

پیري رضا / پیري سوخته زار

بابابزرگ / امام زاده ابراهیم

تلیه

زرله

چی اب 

گلمراد

سرسورن

حیدریک

دم قلعه

پیره بر

باباعلی

گردلمهر

خاص مراد

اکبرآباد

شیخ عالی

جعفرآباد

کوله ناب

سیردرباال

دارابباال

سیردرپایین

چیابله باال

سیروله ضرون

خدارحم زیتون

پشت کیوبادام

بره شیخ عالی

مزرعه آناهیتا

سی گر عظیم خانسفید قله ضرون

مزرعه یوسف آباد

مزرعه احمد آباد

پشت کیو وره زرد

درگه سید علیرضا

علیداد قاسم بیگی
درزمستانی گدارکه

سفیدخانی احمدوند

سید عباس / ورکوه

نبی آباد ورن شاخ

چشمه کوره / بهرام

میرزا رحیم / زخلی

سررگ / سید احمدبگ

عباس خان / مله گاو

بیگ میرزا شاهی وند

چشمه دارا / شرفعلی

خاص علی / باغ باال

حسن آباد سرکوه ضرون

چنارگره کاظم آباد / 

چنگیزي/ رشنو سرناوه 

بانه محمد علی زمانی

چنگیزي / گل کرم سرناوه 

سلنجه ضرونی / علی حسین
کنی سرده/ کوره دشت باال

ورپل

کرم بگ

دارابی

دارابک

بن دوزخ

آب گرمه

شیراوند

باغ زال

بره انار

بره کاظم

بساطاباد

علی عبدال

بادره باال

قاسم بیگی

بادره پایین

قلعه دوستان

سی گرنورمحمد

قلعه شه ماش

بن جوب کالگه

علیمحمد زیتون

بادام وره زرد

چیازرگر مزرعه 

شرکت طلوع گاز

کروزم صفی اله

جعفر آباد زیتون

شرکت پنیر زردالن

اداره غله کوهدشت

گردکانه / شاه کرم

شهرك صنعتی کوهدشت

ف کلک میرزا علی اشر

طرح پرواربندي گوساله

پروژه آبرسانی کوهدشت

چیاسی / گاوداري امرایی

تلمبه خانه نفت برداسبی

کسعلی میرزایی / غالمعلی

مرغداري شاه عباس کوهنانی
پرواربندي 400 رأس گوساله

مرغداري و نهالستان ملکشاهی سیمرغ طالیی / مرغداري 2000 قطعه اي
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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

کوهدشت
لرستان

مرکزي

1506030002
ي شهر70000 : 1 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

ستان کوه دشت شمالیده

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

ستان هاي کشور نقشه آماري ده
بر اساس سرشماري 1395

و اطالعات مکانیدفتر نقشه

سازمان برنامه و بودجه کشور
ستان در استان عالئم راهنماي نقشهموقعیت ده


