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چمداودگندابه

کله هو

قبرموسی

مله بلوط

داودرشید
امیر آباد

خوشناموندچشمه زمزم

پانسارتشکن

چاه ذوالفقار

ملک آباد سماق

چم خوشه صفرعلی

شهبازبککچکان زرین چغا

بن مزرعه قلعه بهادر

اسالم اباد

بنارکبوددو

ولی آباد شیري

طوالبیبرآفتاب

رانبارکالنتري س

چشمه میرزاحسین

قاسمعلی برافتاب

راز / رشید تنگ گ

رانبار سادات و نصرتی س

بزاب

سرزمان

رو ده خس

چرخستانه کی برافتاب

سادات تشکن

بنارکبودیک

بنارکبودسه

دره رحمانه

چشمه جومیله
دول گاو میشان

خیر آباد پایین

شاه نظر میریان
سیاه دره 3 کوسه

رده/ دره نورمرادکله بان / کله بان 2سیاه دره 1  فرهادي چشمه س

هزارمنیسفیداب

چم پونه

یارحسین

مراداباد

چم چره یک

سیاه دره 2

خیر آباد باال

رستم خان جودکی

مزرعه پاپی آباد

چنار گل آبان یک

صیدحسن کاله فتحعلی
چنار پایین باباخانی

چنار باال/چنار کالیاب

حسین آباد شاهیوند / میرحسین

کرم بگ

محمدنظري

چنارپایین

پاپل کشکان

رکت طلوع گاز رکت پنیر زردالنش ش

اداره غله کوهدشت
سیمرغ طالیی / مرغداري 2000 قطعه اي
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استان
شهرستان

مقیاس

¯

سازمان برنامه و بودجه کشور

بخش

نقشه آماري دهستان هاي کشور
رشماري 1395 بر اساس س

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

موقعیت دهستان در استان

دوره
لرستان
شاهیوند

1510020002
1 : 75000

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

خط ساحلی آبادي ها

راه ها مرزهاي تقسیمات

کشکان جنوبیدهستان

گ نقشه با اقتباس از نقشه هاي پایه سازمان نقشه برداري نتایج سرشماري عمومی نفوس و مسکن 1395 تهیه شده است.این بر
ران و با رانمرزهاي کشوري در این نقشه سندیت ندارد.دقت آماري انجام شده است.پیاده سازي تقسیمات کشوري بر اساس مصوبات هیأت وزی رت، مراتب را به مرکزآمارای لطفا در صورت مشاهده هرگونه مغای

ر نقشه و اطالعات مکانی ) اطالع دهید. ران( دفت  است.حق چاپ و کپی محفوظ و منوط به کسب اجازه  از مرکز آمار ای


