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ابوالوردي

قوام اباد

دولت اباد نعیم اباد
قانم اباد

علی رسیده

مبارك اباد

نایگرد گمبکان

کرم اباد

همت اباد

منصوراباد
حسن ابادکمین

دهنو

کته میان

ابوالمهدي

وکیل اباد

اسالم اباد

سیلو گندم سیوند خاکی

تنگ حنا

رحمت اباد

گردنه خرسی

بهرام اباد

دره انجیري

رحیم ابادکمین

مزرعه مهدي اباد

مزرعه عسکرشیبانی

قره

پاکوه

بالغی

کوشکک

چاه بید

سد سیوند
پمپ بنزین
پمپ بنزین

حسین اباد

فیروزاباد

گی پهنو ری

شرکت تیراژ

مزرعه جلدك

شرکت به تک

مزرعه علفی

مزرعه هاشمی

مزرعه ضرغامی

شرکت یگانمهرمزرعه بهرامی

مزرعه حسن پور گاوداري نعیمی گاوداري هاشمی

گاوداري قاسمی

مزرعه تنگ خشک

مزرعه ننه عربی

گاوداري ضرغامی
باغ ناصرضرغامی

مزرعه درازاباد

گاوداري دادوند

بلوك زنی محمدي مزرعه حسین اباد

پارك جنگلی چشمه دامداري غالمپور
قهوه خانه اسالمی

مزرعه عیسی احمدي
امامزاده سیدحمید

شرکت گلستان خاکی

حوضچه پرورش ماهی

گله داري حمیدهمتی

گیزاردچین مزرعه فرهادضرغامیمزرعه چن

مزرعه  کریم یوسفی

مرغداري 1100شیراز

شرکت گلریز مرودشت

قهوه خانه خسروانی

کشت صنعت وحدت کمینمزرعه نوروزي وشرکا

شرکت حمل ونقل سینا

شرکت خوشرنگ آسفالت

شرکت آب معدنی پارس معدن سنگ علی ره جو

مزرعه حسنعلی ضرغامی

مزرعه نصراهللا جعفري

مزرعه قصرالدشت کمین

مزرعه شیروانی وشرکا

ایستگاه تقو یت فشار
معدن سنگ اکبرسجادیان

شرکت پرورش کرم ابریشم

گهداري مزرعه قنبرعلی ن

کارخانه رب شاداب خاکی

سالن غذاخوري پاسارگاد

معدن سنگ هاشم سجادیان

راهدار خانه شهید آباد

مزرعه رضااستواري وشرکا

شرکت سیروس طعام آسفالت

منطقه باستانی پاسارگارد

پاسگاه انتظامی پاسارگاد

مزرعه فرهادضرغامی کشکولی

باسکول پنجاه تنی حسن پور
مجتمع اقتصادي کمیته امداد

مجمتمع خدمات رفاهی سعادت شهر

کارگاه صنعتی گاز مایع آسفالت

شرکت راه و ساختمان خلخال دشت خاکی
ر سعادت شه

مادرسلیمان
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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

پاسارگاد
فارس

پاسارگاد

0723020002
1 : 90000

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

مادرسلیماندهستان

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


