
خشکار

پاسفید
چاه زیارت چاه نارنج

مزرعه امام پاریگ سهرابی

علی ابادسادات

موتورهاي حورعلیا
موتورسرکندري حور

موتورهزاربوته حور

حیدرابادچاه نارنج

اسالم ابادچاه نارنج

موتورهاي زنجیري حور

موتورهاي اسالم ابادحورموتورهاي پاریک امیري

حجازي ساالریه

چاه دکان

مراداباد

اکبر اباد

باغ ملی حور

حسین ابادسرگل

تلمبه جاودانی
موتورچاه بگی حور ساردوئیه/بلوچستانی

موتورهاي جمال ابادحور

موتورعباس ابادباالحور

تلمبه عشایري امان اله یزدانیان

رستم اباد

کهور دراز

پاریگ طریقی

موتورچاه دوکهور

موتورعلی ابادحور

تلمبه ملک دلداري

تلمبه زاغی ارزینی
تلمبه رحمت اله شریفی

موتورهاي خشک اوري حور

موتورهاي حسین ابادحور
موتورهاي سلیمان ابادحور

تلمبه مالکی رامسرفاریاب

تلمبه عشایري شمشیرسالجقه

درگز

آدورئ

محمداباد
جان محمدئ

سعیدابادعلیا

تلمبه شاهپوري

موتورعباس اباد
موتورارزنی حور

تلمبه هشت عامري

موتورسهرابی حور

مشاع رمضان راستا
مشاع عباس سوغانی

مشاع سیف اله دري

تلمبه حسین سهرابی

تلمبه کهنک فاریاب

تلمبه کرامت دانشی

موتورهاي منتل اباد

موتورهاي لردابادحور

موتورهاي چاه شورحور موتوررئیسی قلندري حور

تلمبه دکترپالشی فاریاب

تلمبه باقرمحمدي فاریاب

تلمبه چنگیزمالکی فاریاب
تلمبه مالکی شیله فاریاب تلمبه مالکی پاتم فاریاب

موتورهاي بهزادي گودري حیدراباد

فاریاب

موتوراسفندي حور

تلمبه هاي پاریک فاریاب
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www.amar.org.ir

ستان ا
ستان شهر

¯

بخش
راه آهنآدرس آماري

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

فاریاب
کرمان
حور

0822020001
دوده آماري شهر75000 : 1 مح

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

حوردهستان

ت.این برگ نقشه با اقتباس از نقشه هاي پایه سازمان نقشه برداري ی نفوس و مسکن 1395تهیه شده اس ت.پیاده سازي تقسیمات کشوري براساس مصوبات هیأت وزیران وو نتایج 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 ایران ( دفتر نقشه و اطالعات مکان
ی محفوظ و منوط به کسب اجازه از مرکز پ و کپ ت.حق هر گونه چا آمار ایران اس مقیاس

نقشه آماري دهستان هاي کشور
سرشماري 1395 ساس  بر ا

و اطالعات مکانیدفتر نقشه

سازمان برنامه و بودجه کشور
ستان عالئم راهنماي نقشهموقعیت دهستان در ا

ساحلیآبادي خط 


