
صفاشهر

انارك

مشکان

قشالق

دلونظر

قصریعقوب

دینچه خیر

قلعه میرزا

قاضیان سفلی

دستجرد

سیداحمدي

امیرآباد
حاجی اباد

کلوت

بیان

خیراباد

علی اباد

شوراب علیا

بنک

گلک

بزن

قنجی

دهنو

کرون

کلکی

سلبک
جلیل

مقام

مرغک

ماتو

خنگک

منجو

مگسی
قلقلی

گ تلخونارجن

گنداب سنوجی

یتیمو

گ غضنفرارجن

نیسان

غریبو

خلیلی
گالبی میلکو

فلجان

کلگان

تورین

شوراب

سرگلو

ابرچه

هلردان

گاوکشی

اب مرو

نافکان

بامکان

قیاقلو

سه سلخ

اقارضا

بصیران

ترناسک

اب جارو

بهارگون

نوراباد

باغ مال
جهاندار

قنات نو قنات نو
ظهراباد

مهرنجان

ساریخان
تارنجان

شورقنات

فخراباد

کمراباد

کرشکویه

علی گرد

دره صبور

رشیدکشته
چشمه پهن

ت مهکی کش

فشاراباد

شرف اباد
حسن اباد

نجف ابادحیدراباد خیمه زار
امیرابادبیش آقاج

شاه بابا
حیدراباد قنات صفا قنات ملک

نورمحمدي
علی اباد

زوالخوید

حسن اباد

قاسم خان

قنات سرخ

نجف ابادآقا چشمه

نخود زار

حسین اباد
علی اباد1

آقچه قنات

گ سامان سن

کریم اباد

قنات سفید
میش بندان

قنات قطار خادم ابادحاجی اباد

ت ابادعلی اباد2حسین اباد رکن

قنات یحییحسین اباد

صالح اباد

منصوراباد
کمال ابادغیاث اباد

نجیم اباد
قاسم اباد

نعیم اباد

حسین اباد

قنات هادي

قنات میانه

رودکن اباد

انارك علیا

قنات خواجه
الیاف شیشه
ت سیلیس شرک

مزرعه خدري
له شورعلیا

له شورسفلی

بایرم اباد
اخوندمهدوي حاجی کمالی

شوراب سفلی

مشهد افراب

فاطمه خانم

عین البالغ

الیلورسفلی

الیتوت علیا

الیتوت وسطی

الیتوت سفلی

قنات فیروزيایستگاه گاز
قنات خسروان

سرخابی علیا

قاضیان علیا

مزرعه تیرود

لردیجان علیا
لردیجان سفلی

ملک ابادسفلی

تلمبه اق داش

الیلورنگهدار
الیلورفیروزي

قنات چغ سفید
مزرعه ابابیک

مزرعه آب  هرو

مزرعه چاه سرخ

مزرعه قنات نو

قنوات نوراباد

گ کرك مزرعه تن

قاسم ابادکوچک
گ قاسم ابادبزر

محمودابادگرگی
گ صالح ابادبزر

صالح ابادکوچک

قاضی ابادعلیامزرعه ساربونک
قاضی ابادسفلیمحمودابادعلیا
هرمزدابادعلیا

هرمزدابادسفلی

گ دهبید صفا سن

ت مزرعه نیک بخ

مزرعه پاي میل

کرشکوي الیلور

مزرعه کر سیاه

تلمبه ضیازارع

ت 57 شیراز شرک

مزرعه علی سمیع

گ سیاه مزرعه سن

مزرعه محمداباد

مزرعه علی اباد

تلمبه عزت دانا
تلمبه عزیززارع

مزرعه حاجی محمد

کشتارگاه صفاشهر

تلمبه امام زمان

تلمبه سعیدکریمی

مزرعه حسین آباد

تلمبه رضارستگار تلمبه بهروزبدري
تلمبه سعیدستوده تلمبه اکبرخلیلی

تلمبه احمدخادمی

تلمبه علی خادمی

تلمبه احمدمعینی

گاوداري حسن اباد

تلمبه جمشیدبهشتی

پرورش ماهی جلیلی

تلمبه علی هوشمند

تلمبه صفرنام اور

تلمبه ایرج معینی

تلمبه یداله باقري

تلمبه علیرضادهقان
تلمبه محمدجوانمرد

تلمبه محمود زراعی
مزرعه ناصرمیرزایی

تلمبه الهیارشبانی

تلمبه کاووس معینی

راهدارخانه کولی کش

تلمبه نجف ساریخانی

قنات الیمردان سفلی

تلمبه بمانعلی زارع

تلمبه ابراهیم اباد

قنات الي مردان علیا

تلمبه خسروزیوري پناه
مزرعه کیومرث میرزایی

تلمبه قربانعلی غالمی

گ سیلیس کولیکش معدن سن

تلمبه سید مرتضی حسینی

کارخانه تولید خیارشور

تلمبه محمدساعیان ایینتلمبه ولی اله پورملکی
تلمبه نوازاله میرزایی

تلمبه احمدقلی صرفه جو

ایستگاه تحقیقاتی مراتع

قنات محمد میرزایی بیان

تلمبه پیرمحمدچشم خاوري

ایستگاه مخابرات کولی کش

مرغداري میرزایی (کریمی(

تلمبه فتح اهللا ساریخانی
اسکله-صیادي-دریاچه-کافتر

ت پیمانکاري اتراتوس کمپ شماره 2 شرک

پرورش ماهی قزل آالي نورد (اصلی به فرعی خاکی(

53°10'

53°5'

53°0'

52°55'

52°50'

52°45'

30°50'

30°45'

30°40'

30°35'

30°30'

30°25'

WWW.amar.org.ir

استان
شهرستان

¯

بخش
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

خرم بید
فارس

مرکزي

0718020002
ي شهر75000 : 1 محدوده آمار

ی ـ رودخانه خط ساحل
ی ـ مسیل خط ساحل
ی ـ دریا خط ساحل
ی ـ دریاچه خط ساحل
ی ـ تاالب خط ساحل

ي ـ از 0 تا 3 خانوار آباد
ي ـ از 4 تا 20 خانوار آباد
ي ـ از 21 تا 50 خانوار آباد
ي ـ از 51 تا 100 خانوار آباد
ي ـ بیش از 100 خانوار آباد

قشالقدهستان

ي ي پایه سازمان نقشه بردار ت.این برگ نقشه با اقتباس از نقشه ها ی نفوس و مسکن 1395 تهیه شده اس ي عموم ي بر اساس مصوبات هیأت وزیران ونتایج سرشمار ي تقسیمات کشور ت.پیاده ساز ي انجام شده اس ت آمار ت ندارد.با دق ي در این نقشه سندی ي کشور ب را به مرکز آمار مرزها ی ) اطالع دهید.لطفا در صورت مشاهده هرگونه مغایرت، مرات ب اجازه از مرکزایران ( دفتر نقشه و اطالعات مکان ی محفوظ و منوط به کس ت.حق هر گونه چاپ و کپ آمار ایران اس
مقیاس

نقشه آماري دهستان هاي کشور
بر اساس سرشماري 1395

و اطالعات مکانیدفتر نقشه

سازمان برنامه و بودجه کشور
عالئم راهنماي نقشهموقعیت دهستان در استان


