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بروندسفلی
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شاه مارمیرزامراد
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بی نهرسفلی

پاالن نرگس
پاالن سفلی

ونه رنگینه

درمران سفلی

اسیاب تنوره

کامران رحمان

دشت مورت سفلی

شویل صادق خان
دیوگه بی بیان

باباکوسه علیا
باباکوسه سفلی

بان سوالب حاتم

بان زالنی علیا

بان یاران تیمور

مرزالن محمدمراد

بان سوالب کلب علی

دشتی لیل حسین اباد پشت تنگ چشمه قلی جان

بان یاران امیرحق مراد

گزن

نرژي

زوله

کزازي

علیکه

جاماسب

روکوان

دومی زر

سراسیاب
سیدباقر

شیخ حسن

گل انجیر

بان نخود

خلیفه ها
دره نیجه

بروندعلیا

چشمه سفید

مله یعقوب

ترکه سفلی

ایینه وند

نوروزاباد

درمران علیا

دنگه خدایار

بیله هوعلیا
بیله هوسفلی

کنه رشیدعرب

خله کوش علیا

زاغه دشت مورت

دشت مورت علیا

خیل موالی نجف

کامران موالیی

کنه رشید الگه

حوض شیخ زمکان

قلعه زنجیرسفلی

بان زالنی سفلی

چاالب قتکه بارس

شاه ماربابامراد
بان سوله شیرزاد

بریشاه بیگ مراد

کنه رشیدباباخان
کنه رشیدگل مراد

بان سوالب ناوخاص

تختگاه صفی سلطان
تختگاه صورت خانم

بان شیروان تفنگچی

بان سوالب شیرمحمد

بان یاران عزیزمراد
بان یاران میرزاحسین

خیل سبزه

همه ایاز

قوشچی باشی

مزرعه تمبر

مملی کالشی

حسن گاویار

مزرعه ولین

میرهواریاري

مزرعه کوهالی

خله کوش سفلی

مزرعه رضاعلی
چاالب یارقلی

مزرعه دشتی له

عبدالکریم بارس

مزرعه ترکه علیا

بان لوریان رحیممزرعه سفره بانو

تازه آباد شایگان

کنه رشیدذغال دان

تازه اباد شاهگدار

پادگان امام خمینی

حاجی اباد نیالوره

تازه ابادپشت تنگ شاهمار
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سازمان برنامه و بودجه کشور

بخش

نقشه آماري دهستان هاي کشور
سرشماري 1395 ساس  بر ا

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

ستان در کشور موقعیت ا

داالهو
کرمانشاه

گهواره

0513010001
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

ساحلی خط  آبادي ها

راه ها مرزهاي تقسیمات

قلخانیدهستان

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

ستان موقعیت دهستان در ا


