
براب

جمسی

دوبان

جونان

تیزاب

بیاده

برگان

نیدشهر

کریملو
خروسلو

جوزجان

منصوریه

کر سیاه

بختاجرد

پیرمراد

شمس اباد

شیخ اباد

کریم اباد

اسالم اباد

عطابخش غنی

چگینی اعراب 

شهرك ثاراهللا

زین اباد

علی ابادآذر گون

دهکستان

کوه نمک

چهارطاق

شش لوکه

حسن اباد

پمپ کوشش

قلعه جوي

مهدي اباد

تلمبه کی منش

اسالم ابادغنی

منازل مسکونی غالم فرهاديمزرعه ابراهیم بذمی

قلعه دهپا

باغ افروز

حفره سیاه

نیروگاه برق

مزرعه شوراب

مزرعه خوشحال

شرکت سنگ نما

باغ علی فیضی
باغ پوردستان

گاوداري رضایی

قلعه دارابگرد

دامداري حیدري

تلمبه احمد لو

فرودگاه داراب

شرکت داراب ذرت

دامداري برومند

پلیس راه داراب

باغ حاجی ترابی

مزرعه گشنه زار

تلمبه اصغرحسینی

ایستگاه بختاجرد

ذرت خشک کنی بیگی

ذرت خشک کنی فرجی

تلمبه جمعه شهیدي

تلمبه یوسف کمالی

تلمبه هاي خرسلویه
ایستگاه پمپاژ گاز

گاوداري حسین تقوي

چه و بلوك ساروج تیر

شرکت قندگستر داراب

گله داري غالم زرین

تلمبه هوشنگ ارجمند

تلمبه منصورسرافراز

باغ عندلیبی وشرکاي

زندان شهرستان داراب
شرکت دامداران داراب

شرکت سما بار آسفالت

دامداري عباس فرهادي

تلمبه صفرنظري وشرکاي

گله دانی علی اقافرجی

کارگاههاي صنعتی دوبان

تلمبه محمدنظري وشرکاي

گله داري میرزارستگاري

تلمبه محمدحسین بهارلو کشتارگاه شهرداري داراب

تلمبه الیاس خرم وشرکاي

چه باغی ( بیدو سحرو (کو

گله داري محمدحسن قاسمی

مزرعه ابوالقاسم سرفراز

مجموعه تلمبه هاي کرسیاه

کارگاههاي صنعتی بختارود
دامداري حاج بهرام ساویز

تلمبه فتح اله فتحی وشرکا

مرغداري جهادسازندگی داراب

شرکت تعاونی روستایی فسارود

مجموعه تلمبه هاي حفره سیاه

مراکز صنعتی و رفاهی بین راهی

ایستگاه  230/66کیلو ولت داراب

54
°30

'

54
°25

'

28°45'

WWW.amar.org.ir

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
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مرز استان

مرز شهرستان
مرز بخش
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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

رددهستان بختاج

گ نقشه با اقتباس از نقشه هاي پایه سازمان نقشه برداري نتایج سرشماري عمومی نفوس و مسکن 1395 تهیه شده است.این بر
ران و با رانمرزهاي کشوري در این نقشه سندیت ندارد.دقت آماري انجام شده است.پیاده سازي تقسیمات کشوري بر اساس مصوبات هیأت وزی رت، مراتب را به مرکزآمارای لطفا در صورت مشاهده هرگونه مغای

ر نقشه و اطالعات مکانی ) اطالع دهید. ران( دفت  است.حق چاپ و کپی محفوظ و منوط به کسب اجازه  از مرکز آمار ای


