
خوئ

دیزج دیز
عذاب

تگلک

کورتیفنایی

قوروق

ولدیان

سعلکده

بوالماج

شوربالغ

جنود قره تپهمال

خاکمردان

دیزج هریک

مافی کندي

شیرین کندي

سیدتاج الدین

شعبان لوي سفلی

/ دیزج مرتضی خان /موسی قلی کندي

گنبد
اغداش

بزگوش

دلجلی

سیوان

هندوان

خنجرخان

امینه ده

کندي امام

بیله وردي

اغچه قشالق

جدید خویمن 

بایرام کندي

حصارقره تپه

جلو قرا

اسمعیل کندي

جهانگیراباد

دامداري

امیربیگ

دامداري

دامداري
مرغداري

فرودگاه خوي

دامداري قدکچی

شرکت شن و ماسه

جر فیروز کوره آ

شهرك صنعتی خوي

تیرچه بلوك باقري

دامداري سیدحسینی

مرغداري رضا دوست

جلو دامداري کرم بر

شرکت خدمات روستائی
دامداري بهروز نقیلو

جمشید تقیلو دامداري 

شرکت قائم انفاق خوي مرغداري گوشتی پرویز

مرغداري چیت ساز خوي

شرکت مرغداري آغ الري

جعفر شیرزادي دامداري 
جلو دامداري طاروردي بر

مرغداري برادران کریمی

دامداري حسن قلی زادگان

جر برادران و امید کوره آ

دامدارئ معصوم علی تقیلو

نیروگاه سیکل ترکیبی خوي

پرورش ماهی قزل آالي نوائی

شرکت موزائیک سازي دیزج دیز

جر سفال ولی زادگان کارخانه آ

دامداري حاج میر عبداهللا موسوي نژاد

بتن آماده و شن وماسه اورین قوم آذران

کعبی تاسیسات آب رسانی شهري مخزن 1000 متر م 45
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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
خش مرز ب
مرز دهستان

بزرگراه
ت راه آسفال
راه شوسه
ی راه خاک
راه مالرو

موقعیت استان در کشور

خوئ
آذربایجان غربی

مرکزئ

0403020007
1 : 65000

دوده آماري شهر مح

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

قره سودهستان

ی نفوس و مسکناین برگ نقشه با اقتباس از نقشه هاي پایه سازمان  ت.نقشه برداري و نتایج سرشماري عموم ت.پیاده سازي تقسیمات کشوري بر اساس مصوبات هیأت 1395 تهیه شده اس ت آماري انجام شده اس ت ندارد.وزیران و با دق دی مرزهاي کشوري در این نقشه سن
ی ) اطالع دهید.لطفا درصورت مشاهده هرگونه مغایرت، مراتب را به مرکز ی محفوظ و منوط به کسب اجازهآمار ایران ( دفتر نقشه و اطالعات مکان پ و کپ ت.حق هر گونه چا از مرکز آمار ایران اس

موقعیت دهستان در استان


