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مرگنلر

پزي

پورناك

علی نظر

قره جالو

پیله سوار

اروج محمد

قلنج النمش

بهلول آباد

دایالن کندي

مشهدي میرزاکندي

سایت اسکان عشایرمیالد

کولوس

قوطان

قیرکندي

ساري سو آغ اتالق

فتاح کندي

پناه کندي

قره خوجالو

مرادلوي وسطی
مرادلوي سفلی

مراد علی علیا

قارقولوق سفلی

قوردالدرن کرد
تپه باشی پورناك

قیقاج

نظرخان

مالکندي

ساختمان

اقامیرکندي قارقولوق علیا

قوردالدرن عجم

حاجی صوفی

جمال اباد

دامداري
ایستگاه گاز

مرغداري نظري

دامداري سمسامی

نمایندگی زامیاد

دامداري صفر زاده

پاسگاه مرزي دهقان
دامداري علی علیزلده

پمپ بنزین خلیل زاده

گاوداري صفر قربان نژاد

فرود گاه منطقه آزاد ماکو

پاسگاه مرزي قیقاج مکان مستقل

کارخانه شن وماسه شهرداري پلدشت
کارگاه تولید قطعات بتونی آذر مشک

پاسگاه مرزي قره خوجالومکان مستقل

پرورش ماهی و دامداري محمد حسن زاده
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استان
شهرستان

¯

بخش
راه آهنآدرس آماري

مرز کشور
مرز استان

مرز شهرستان
مرز بخش
مرز دهستان

بزرگراه
راه آسفالت
راه شوسه
راه خاکی
راه مالرو

موقعیت استان در کشور

پلدشت
آذربایجان غربی

مرکزئ
0415020002
محدوده آماري شهر60000 : 1

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

زنگباردهستان

گ نقشه با اقتباس از نقشه هاي پایه سازمان نقشه برداري ران وو نتایج سرشماري عمومی نفوس و مسکن 1395تهیه شده است.این بر رت، مراتب را به مرکز آمار مرزهاي کشوري در این نقشه سندیت ندارد.با دقت آماري انجام شده است.پیاده سازي تقسیمات کشوري براساس مصوبات هیأت وزی ر نقشه و اطالعات مکانی ) اطالع دهید.لطفا در صورت مشاهده هرگونه مغای ران ( دفت ای
ران است.حق هر گونه چاپ و کپی محفوظ و منوط به کسب اجازه از مرکز آمار ای مقیاس

نقشه آماري دهستان هاي کشور
بر اساس سرشماري 1395

و اطالعات مکانیدفتر نقشه

جه کشور سازمان برنامه و بود
عالئم راهنماي نقشهموقعیت دهستان در استان

خط ساحلیآبادي


