
باباکالن
بنه پیر

بی بی حکمیه

نگهبانی پل زهره

گودگل بی بی حکمیه

قدمگاه

خداقلی

چم شیر

چم چرو

چهارتنگ

بابامحمد

ینگ دنیا

دره هرچه

ت گازال دش

مله حدگاه

محمودبیگی

چم خانقلی

ف دلوارکل نج

پاگچ پل زهره
پاگچ بابامحمد ت گل میدانک دش

بهمیارچک بزه پا

جالل بی پل زهره

اب زالوباباکالن

ت گل کنارسیاه دش

اب گرموباباکالن

وردکهتري تل قوچی

نوروزچم علی زهره

دره درازباباکالن

ت ابی بی حکمیه یونی

چم گنجشکی محمدزمان

پوزه گرنگان پل زهره

گچ کراوغلی بابامحمد

کاکامبارك بی بی حکیمه

امام زاده شاه ابوطالب

چم علی رودخانه پل زهره

ت 19 بندعلی چاه وچاه نف

بن انجیرسه راه بی بی حکیمه
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استان
شهرستان

¯

ش خ ب
آدرس آماري

راه آهن

مرز کشور
مرز استان

مرز شهرستان
خش مرز ب

مرز دهستان

گراه بزر
ت راه آسفال
راه شوسه
ی راه خاک
راه مالرو

موقعیت استان در کشور

گچساران
کهگیلویه وبویراحمد
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ي شهر 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

بی بی حکیمهدهستان

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 ج سرشمار ي بر اساس مصوبات هیأت وزیران ونتای ي تقسیمات کشور ت.پیاده ساز جام شده اس ي ان ت آمار ت ندارد.با دق ي در این نقشه سندی ي کشور ب را به مرکز آمار مرزها گونه مغایرت، مرات ی ) اطالع دهید.لطفا در صورت مشاهده هر ب اجازه از مرکزایران ( دفتر نقشه و اطالعات مکان ی محفوظ و منوط به کس گونه چاپ و کپ ت.حق هر  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


