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خلیل شهر
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سارو

اطرب

پاسند
والشدالتپه دوراب

زینوند

زاغمرز

چناربن گل خیل کمیشان

خورشید

امام ده

کوهستان

هللا مرز

قره تپه

یکه توت

چال نمک 

خانه سر

طوس کال

الوکنده
چاه نیم 

مهدیرجه

اسیاب سرشهیداباد

عسگراباد

امیراباد

بهزادکال

ی محله گرج

تازه اباد

حسین اباد

سیاوش کالمیان گاله

یعقوب لنگه

شهاب الدین

قلعه پایان

تازه ابادکال

تازه آباد بستان خیل
نداف خیل

گیل ابادشوراب سر
درزي محله

ملیج گاله
چال سر گل 

سنگ یابسر

والشدپائین الك تراشان

اجند

امامیه
اسکاردین

مهدي اباد

چوپان بنه اجند

دامدارئ قاسم خادملو

دامداري صمد حسین پور ی قلندري یدامداري حاج تق دامداري اسماعیل متکازین
دامداري عبدالحسین یزدان پناه

عباس اباد

ی شهرك صنعت

مزرعه نعیم

دامداري اسدي

طرح شنا بهشهر

کارخانه شینگرد
شیالت امیراباد

ی دامداري اوملک

ی صیدگاه شهیدبهشت

صیدگاه تازه اباد

ی سپاه پایگاه نظام

دامداري حسین شیلري

ی دامداري رضاابوطالب

ی صیدگاه تازه ابادشرق

ی ت ابوطالب ج دامداري ح ی دامداري عزت ابوطالب
ی دامداري حسن ابوطالب

ت ساسان پاسگاه محیطزیس

ت پاسگاه مرکزي محیطزیس

ی دامداري حاج غالم نجات

دامداري نوراله رحمتیان

ی زاغمرز پایگاه جنگلبان

ی خادملو ی اکبر خادملودامداري نوروزعل دامدارئ عل

ی ی رمضان فرخ دامداري حاج

ی تازه اباد چهارکومه غرب

دامداري ابراهیم جوانمردي
ی قربان نژاد دامداري نورعل

دامداري سید جالل خوش دامن

ت کشاورزي ودامپروري ران شرک

ی ماهیگیران پاسند ت تعاون شرک

ی امیرآباد پاسگاه نیروي انتظام

ت رزمندگان اسالم 6 دامداري شرک

ت رزمندگان اسالم 1 دامداري شرک
ت رزمندگان اسالم 8 دامداري شرک ت رزمندگان اسالم 7 دامداري شرک

ت رزمندگان اسالم 5 دامداري شرک
ت رزمندگان اسالم 3 دامداري شرک

دامداري غضنفر یزدان پناه (تچال(

ی ماهیگیران پره خواجه نفس ت تعاون شرک
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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 استان در کشور

ر بهشه
مازندران

مرکزئ

0204020002
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

میان کالهدهستان

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


