
بیله سوار

جعفرآباد

زرگر

بابک

اودلو

گوگتپه

مرادلو

دمیرچیلو

روح کندي

گون پاپاق

قره قاسملو

چالمه کندي

فوالدلوقوئی

خان باباکندي

عزیزاباد

حاجی باباخان

شالق حاجی الهوردي ق

پتلقان

شالق هدلی ق

خورخورعلیا

شالق قیرلو ق

مایه دره سی

تازه کندچناق

شالق حاج امن ق

قره سقال سفلی

شالق سدي کندي ق

شالق حاجی سواد ق

شالق اوچ درق علیا ق

شالق بیگ علی وسطی ق
شالق بیگ علی علیا ق

شالق قوش داش میرزاخان ق

شالق حاج سلیمان اکبرکرامتی ق

شالق نریمان کندي امیراصالن ق

شالق اسماعیل خان محمدایزدي ق
شالق اسماعل خان جلیل رنجبر ق

شادتیموري شالق حاج سلیمان علی گ ق

شالق نریمان کندئ حاج خان اوغالن ق

بیگ باغلو

شالق اصغر ق

شالق بدیر ق

شالق قهرمان ق

شالق میراعلم ق

شالق اق برون ق
قره سقال علیا

پاسگاه مرزي شهریار

شالق قوش داش یاشیل ق

شالق سلیمان حاج قلیج ق

شالق حاجی حسین اقاهوشمند ق

شالق نریمان کندي حاجی هاوار ق

مجتمع دامداري هنرستان بیله سوار

شالق ابراهیم خان / زنده اباد / ق
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استان
شهرستان

مقیاس

¯

سازمان برنامه و بودجه کشور

بخش

نقشه آماري دهستان هاي کشور
بر اساس سرشماري 1395

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 استان در کشور

بیله سوار
اردبیل

مرکزئ

2402010004
1 : 65000

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

حلی خط سا آبادي ها

راه ها مرزهاي تقسیمات

گوگ تپهدهستان

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

موقعیت دهستان در استان


