
درمره

چم پلک

ژریژبان

خانه سرخ
پانسارتشکن

سرابرفتخان

گاوگیرچمدانه

خوشه شیر کش چم  خانی گرمورت میرزا

ورپل

ولدکش

چهاراب

خان آزاد

هفت چشمه

طالقان یک

فاضل اباد

قلعه بهادر

گرمورت نصرتی

گنج دره باال

رضاابادرضاویس

سرانبارکالنتري

ملک میرزاچم دشتی

خان چناران / حسین 

تاف تافینه  شمس علی

عزیز کشته / عزیزآباد

سرانبار سادات و نصرتی

کرگز

ورنمه

شیخ گل

سرمرنگ

سیاه چم
طالقان2

گردکانه

کرم آباد

چشمه طال

لعل اباد

سادات تشکن

خان نورمحمد

چم قبرستان

گل اغه مرده

هودر بساط علی

پیر شمس الدین
دم دره هومیان

زنگی بان/شترمل

ریخته کوه ورپل

چال اب مرادعلی

کرم / میان کنان

کریه دو/ عباس آباد

بلوط بان / مراد علی

درهزیرگر/ زوران چم

پیر صمدین / پیر سید احمد

خته زار پیري رضا / پیري سو

کتل

شاییله

چم شاهی

خداوردي

گلم کبود

انارستان

تازه آباد

زیور باال

حاجی مراد
زیور پایین

چم شته باال

چیابله باال

چم شته پایین

زوران چم باال

گنج دره پایین

خداداد کریه یک /

گوران چم شاهیوند

چشمه کوره / بهرام

خان / مله گاو عباس 

بیگ میرزا شاهی وند

خاص علی / باغ باال

حسن آباد سرکوه ضرون

چم ظل شاه علی / نظرآباد

تک تکه

امیراباددرکه

گردکانه / شاه کرم
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ستان ا
ستان شهر

مقیاس

¯

سازمان برنامه و بودجه کشور

بخش

نقشه آماري دهستان هاي کشور
سرشماري 1395 ساس  بر ا

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

ستان در کشور موقعیت ا

دوره
ستان لر

شاهیوند

1510020001
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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

ساحلی خط  آبادي ها

راه ها مرزهاي تقسیمات

کشکان شمالیدهستان

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

ستان موقعیت دهستان در ا


