
عورز
هنگام

شارده

ابوعسکر

تنگ کیش

احمداباد

تنگویه علیا

زین ابادزاخرو

خامنه

اتحاد

نواباد

زاخروباال

تنگویه سفلی

باغ نو هنگام

مزرعه کورش آباد

نصرتی

کردشیخ
اب بیدك

دشت الر

جیگردان

حاجی اباد

دشتک سیاه

تلمبه محمودقبادي

چرخاب

تنگ گپ

قلمدان

تنگ مخی

پاگذاران
بیشه زرد

تل سمنگی

شیخ ابوعلی

مزرعه محمدي

بنکوي پالیمه

تنگ بادي باال

زین آبادهنگام
منطقه برج سفید

تلمبه ایرج کیانی

تلمبه بهرام کیانی

منطقه عشایرنشین اس قنات

تلمبه عبدالحسین مرادپور

باغ هاي مسکونی جاده نوآباد

چرچر

نارك

مزرعه

مزرعه

دلخوش

چاه اب

اب تلخ

اب تلی

اب کبکی

ناز سور

تنگ شور

گل ریزك

نجم اباد

مزرعه لس

دشت کنیر
برکه ابی

چال کوچک

چال بزرگ

طواي سیاه

مزرعه سرمه
بنکوي بولو

مزرعه مورتی

باغ چهارگلی

شرکت المهدي مزرعه سربیشه

بنکوي قره لو

باغ نجف ابادبنکوي قربانی
مزرعه الچینی

باغ جهان فزا

بنکوي سلیمانی

باغ مصلی نژاد

باغ عزت کیانی

بیشه زردمورتی

مزرعه کوه سرخ

مزرعه حسن اقا

باغ اصالح نژاد

بنکوي شش بلوکی
باغ بهرام وکیلی

مزرعه عباس اباد

باغ شکیبا جهرمی

مزرعه عباس اباد

منطقه دو تو راه

ساختمان شهریاري

تل نقاره گاوکار

ایستگاه اب سنجی

بنکوي چهاربنه چه

تلمبه لطفعلی خان

باغ کاظم فیلوندي

یوردعزیزتقی زاده

تعاونی عشایرهنگام

مزرعه محمد علیاري

شرکت مهندسی ایران
امازاده شاه رحمان

یوردیداله فیل بندي

بنکوي عزیزاهللا قادري

تلمبه برافتاب شیردانیمزارع روستاي ابوعسگر

شرکت تعاونی عشایر هنگام
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ستان ا
ستان شهر

¯

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

ستان در کشور موقعیت ا

قیروکارزین
فارس

مرکزي

0720020003
1 : 70000

دوده آماري شهر مح

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

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

هنگامدهستان

ت.این برگ نقشه با اقتباس از نقشه هاي پایه سازمان نقشه برداري ی نفوس و مسکن 1395 تهیه شده اس ت.پیاده سازي تقسیمات کشوري بر اساس مصوبات هیأت وزیران ونتایج سرشماري عموم ت آماري انجام شده اس ت ندارد.با دق دی ی ) اطالع دهید.لطفا در صورت مشاهده هرگونه مغایرت، مراتب را به مرکز آمار مرزهاي کشوري در این نقشه سن ی محفوظ و منوط به کسب اجازه از مرکزایران ( دفتر نقشه و اطالعات مکان پ و کپ ت.حق هر گونه چا آمار ایران اس

مقیاس

نقشه آماري دهستان هاي کشور
سرشماري 1395 ساس  بر ا

دفتر نقشه و اطالعات مکانی

سازمان برنامه و بودجه کشور

ستان موقعیت دهستان در ا

عالئم راهنماي نقشه


