
کوار

بکت

طسوج

دشتک

باغان

زیجرد

مظفري

قصیرا

پشت پر

نوروزان

قصراحمد

سیف اباد

فتح اباد

اکبراباد

علی اباد

دولتاباد

فرود کوار

بورکی باال

شاه شهیدان

اربابی علیا

قلعه ولیعصر

اربابی سفلی

قلعه کهنه کوار

محموداباددودانگ
محمودابادسه دانگ

محمودابادیک دانگ

آبادي آبگرم کوار

لهکوه

سه رود

قلعه نوکوار

قلعه نومظفري

موردراز

قشالق انجیره

/خرزهره /اسالم اباد

بیتالهی

کارگاه بلوك زنی

بندبهمن

باغ انار

باغ زندیه

باغ نمازي

مزرعه باغک

شرکت زرتاك

شاه بهرامی
خی تلمبه شی

باغ مستوفی

تلمبه زندیه
باغ پیروانی

مزرعه محمدي

تلمبه انزوي

باربري خدنگ

خب تلمبه منت

نیروگاه برق

ایستگاه گاز

تلمبه شیدایی

قلعه میرزایی

قهوه خانه ملی

سنگ شکن افسري

تلمبه کازرونی

نمایندگی سایپا

کشت و صنعت فارسگاوداري شهسواري

شرکت صنعتی دناژ

مرغداري فارس مرغ

تلمبه حیدرزادگان

مجتمعهاي مرغداري

باغ عبدالرضامرشدي
باغ تواناوبهمنیان

ذرت خشک کنی امیري

مرغداري هاشم زاده

کارگاههاي اکبراباد

مزرعه طایفه گله زن پاسگاه انتظامی موكتلمبه داریوش بهمنی

امام زاده ابوالقاسم

قهوه خانه شاه بهرامی

مرغداري شرکت فارس مرغ

پمپ بنزین و باغ زیتون

مزرعه حاجی محمد خادمی

کارخانه سیمان فارس نو

مجتمع اقتصادي امام خمینی

مرغداري جعفر دیوبداروبرادران

تلمبه خانه حاجی باباجان دهقان
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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
خش مرز ب
مرز دهستان

بزرگراه
ت راه آسفال
راه شوسه
ی راه خاک
راه مالرو

ستان در کشور موقعیت ا

کوار
فارس

مرکزي

0728010002
1 : 60000

ي شهر محدوده آمار

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

کواردهستان

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

ستان موقعیت دهستان در ا


