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قادرمرز
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شیر خان

میانرود
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چشمه سرخ

هزارخانی

چنارعلیا
چنارسفلی

سرخه دره

قلعه سرخ

پلسک تپه

گل جیران

چراغ اباد

بان ریوند

دول معصوم

پرگلی علیا
زردشیخ حسن

انارك سفلی
طویله علیا

زینالن علیا

زینالن سفلی

مستعلی سفلی

میان سراوان

وزم خشکه رود

یاریجان سفلی

گردکاندارعلیا
گردکاندارسفلی

چشمه کبودعلیا
چشمه کبودسفلی

خوبیاران سفلی

دره بادام علیا
دره بادام سفلی

پاقلعه خشکه رود

ملک حسن یاریجان

چشمه سرخ قبربابا

پشت تنگ شاه میرزا

بربلوطستان پلکانه

سگري

گالنگراب

کولسه

می می

سوالب

کمراباد

سید حسن

شاه ولی

باغ یاسم

کلک علیاکلک سفلی

چشمه پونه

کالك بایه

مزرعه گلیل

زیرچقاموسی

طویله سفلی

مزرعه سرگول

مزرعه دهران

خشکه رودحسین

مزرعه دورگین
مزرعه خرونان

مزرعه سالطین

مزرعه گیه در

مزرعه تلخستان

ورداران طالسه

تازه ابادخلیفه

ورگچگه زید علی

مزرعه مسگره باال

سراییالن توه خاکی

چشمه خیره فیروزان

بزه رشستان گل زرد

مزرعه ورداران طالسه

میدان حاجی محمد خانی مزرعه میدان حاجی محمدخان
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استان
رستان شه

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

کرمانشاه
کرمانشاه

فیروزاباد

0502030003
1 : 70000

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

عثمانونددهستان

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


