
گراب

کوهنانی

قبله
بلوران

چله بان

رییس وند

گراب کوچک
دم روستان

چشمه سفید

باباگردعلی

چغاپیت باال
چغاپیتپایین

صیدکریم کوشکی

نام کول / عبدالعلی کریمی

پشت تنگ وسطی باپیرولی اله

سرخه لیژه کرمعلی / ده کرمعلی
گرخوشاب

ده برادر

چاه خیره

ده علی قلی

میرهو احمد

کل سرخ عیدي

لطیف  احمدي

تنگ کبود گالبی

اوالد دربندکبود

مراد خان / پشت تنگ وسطی

زوله

قلندر

باویله

چم لتور

بره خیره

ده منتعلی

تازه آباد

چم میربیگ

قبرمحمدمراد

چقاسبزنقدعلی

گري اسالم آباد

سیاه کمره زالی

سین بیگ رودبارح

اوالد نقی آباد

حیدرعلی  فاضلی

محمدکریم کوشکی

سگر / منار علی ع

احمدخان / دم تنگ

سین آبادسرطرهان چاه قاضی / حاجی علیح

پشت تنگ پایین صیدرضا
پشت تنگ پایین ملک علی

پشت تنگ پایین رحیم خان

محمدعلی کوشکی/چاه شوره وسطی
سین کوشکی چاه شوره باال/ صید ح

خانگه

چم چل

جهانگیر

چم برزو

کاکاوند

گنج علی

چشمه حیدر

پرچه سرخه

عالین اباد

مله چه شوره

کالرچه شوره

خیاران/خانی

چاه درازرضا

بره سیداحمد

سرگنداب سفلی

سرگندابباال

درویشان سربیشه

کول بادام یاور

شاهیوند علی مراد

عادل / کله گاوراه

کول بادام نورمراد

یک رزگی / رحیم بیگ

گنج علی پایین /بلین

ساط بیگی / بردقباله رماوندي ب

کلک

وزم

درمره

طاهربیک

پیرمکاییل

چه کرمخان

کول نبی صحرا

آب باریک / میر

گل نظر / میدان

سیاه پله پایین

ساط بیگی چغاسبز ب

رماوند پیروز علی / چم چراغ
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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

دشت کوه
لرستان

کوهنانی

1506040001
1 : 60000

محدوده آماري شهر

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

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

زیرتنگدهستان

ت.این برگ نقشه با اقتباس از نقشه هاي پایه سازمان نقشه برداري ی نفوس و مسکن 1395 تهیه شده اس ت.پیاده سازي تقسیمات کشوري بر اساس مصوبات هیأت وزیران ونتایج سرشماري عموم ت آماري انجام شده اس ت ندارد.با دق دی ی ) اطالع دهید.لطفا در صورت مشاهده هرگونه مغایرت، مراتب را به مرکز آمار مرزهاي کشوري در این نقشه سن ی محفوظ و منوط به کسب اجازه از مرکزایران ( دفتر نقشه و اطالعات مکان پ و کپ ت.حق هر گونه چا آمار ایران اس

مقیاس

نقشه آماري دهستان هاي کشور
بر اساس سرشماري 1395

دفتر نقشه و اطالعات مکانی

سازمان برنامه و بودجه کشور

موقعیت دهستان در استان

عالئم راهنماي نقشه


