
پارس آباد

گوشلو

تکه چی
مالکندي

قطاراباد
مجیداباد

فیروزاباد

پاراقشالق

حالج اباد

عربلوکندي

دوست کندي

قره داغلو

بهرام اباد

ش 1 تکله بخ
ش 2 تکله بخ

ایران اباد

اوزن قوئی یک

دالرضااباد عب

خان قشالقی 1

دي اسماعیل کن

اوزون قوئی دو

قشالق حاجی عوض

محمودابادطالقانی

د دی ابراهیم ابادج

لوله درق حاج نجف

تکله عباس ابادعلیا

قشالق اسالم ابادشماره 2

دیم /اجیرلو / ابراهیم ابادق قوجابیگلو حمداله اباد

اسالم ابادسفلی

حاجی مرتضی کندي

دي قشالق سرودلو کن

قشالق اسالم ابادشماره 3

ایازکنديعباداباد

تازه کندکیان

دي حاجی جعفرکن

قشالق الی کریمی دین گوردیگل نورال
قشالق الی شعبانی

/اورتلو/سلمان اباد

عنبرلو

پتلی کند

تازه اباد

قشالق لوله دره جمشید

ش قشالق پادارحاجی بهری

/ سلمان اباد/سلمان کندي

قشالق امیرخانلومحرم اباد

فرودگاه مغان

نیروگاه مغان

قشالق بهمن شیر قشالق سلمان والمان

تکله عباس ابادسفلی

کارگاه انبارهائ ادارئ /دفترمرکزئ باغپمپاژقطره اي شماره 6

د تازه کن

48
°5'

48
°0'

47
°55

'

47
°50

'

39°40'

39°35'

WWW.amar.org.ir

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

پارس آباد
اردبیل

مرکزئ

2406010003
1 : 55000

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

ساواالندهستان

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


