
چم قالته

دانه میسی

کهریزوروشت
سرمه

سیالیا

چشمه خانی

شرف ابادباال

گاو میر باال
چشمه کیزاب باال

زچ

مامو

پاروزن

ده گرزه

باغ کره

خلیل اباد

خاکی پاییندار امرود

گویژه باال

بوربوروسطی

بادام شیرین

بوربور پایین

ونو / جعفرآباد

خاکیپیزولمالگه

کنک سرخ عظیم خان

سیدعلی /چم سید علی

طارم

مجشتی

سردشت

سه گر

تلیاب

سرکمره

گل بسر

چم حصار

جاروسان

گرهیمگه

رضاآباد

چم مختار

ساالردول

رانشاه ای
میشه کشه

چم انجیر

ترك آویز

میرمالگه

خاکی باال
خاکی وسطی

بن جوفیضی

چمن زرسکه

کاوه باالجمشیدآباد

گاودانه پا

مزرعه شوکه
چشمه زلیخا

بوربورباال

سیل خانعلی

کاوه پایین

شاه پرورمرده

پشت مله سنگر

گور محمد ولی

کره گه پایین

درکه نورمراد

قشالق پشت قال
قشالق ته سران

شرف ابادپایین

فرخ آباد باال

تاریکه رنگرزان

کل کشته داودخان

جعفرخان /رضا آباد

س چراغ آباد چم نو

حسین آباد باباجوالن

گلدره

چاالب

شورزه

هویان

سرچال

تودار

گرچکه

چیاملک

کول بند

یارعالی

سرگویژه

اسدآباد

سرگیجه

رکمره زی

چنارهیل
نجف آباد

عباس خان

بشته وارچینه وار

دره حیشه

عشق آباد

سیاه چشمه

ماموباال

دره خانگه

حشمت اباد

مهدي آباد

کنوله باال

الماس آباد

سلطان آباد

حسن بگ مرده

گویژه پایین
کنوله پایین

کره گه باال

دره خدامراد

ترازك باال
ترازك پایین

خاکی برانازار

گرمابه مکاییل

مل هوعظیم خان

گرمابه محمدعلی

زرسکه چمن آباد

فرخ آباد پایین

چشمه کیزاب پایین

پشت مله یکشنبه

امام زاده باولین

کنک سرخ داراب پیر

علی آباد پشته وار

هفت چشمه غالم اباد

حیدر آباد/ مالهاربیگ
الماس آباد/ الماس خان

علیمرادخان /علیمرادآباد

پاسگاه انتظامی کاکاوند غربی

47°40'

47°35'

47°30'

34°15'

34°10'

34°5'

34°0'

www.amar.org.ir

استان
شهرستان

¯

بخش
راه آهنآدرس آماري

مرز کشور
مرز استان

مرز شهرستان
مرز بخش
مرز دهستان

بزرگراه
راه آسفالت
راه شوسه
راه خاکی
راه مالرو

موقعیت استان در کشور

دلفان
لرستان
کاکاوند

1504010004
محدوده آماري شهر60000 : 1

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

ستان کاکاوندغربیده

گ نقشه با اقتباس از نقشه هاي پایه سازمان نقشه برداري ران وو نتایج سرشماري عمومی نفوس و مسکن 1395تهیه شده است.این بر رت، مراتب را به مرکز آمار مرزهاي کشوري در این نقشه سندیت ندارد.با دقت آماري انجام شده است.پیاده سازي تقسیمات کشوري براساس مصوبات هیأت وزی ر نقشه و اطالعات مکانی ) اطالع دهید.لطفا در صورت مشاهده هرگونه مغای ران ( دفت ای
ران است.حق هر گونه چاپ و کپی محفوظ و منوط به کسب اجازه از مرکز آمار ای مقیاس

ستان هاي کشور نقشه آماري ده
بر اساس سرشماري 1395

و اطالعات مکانیدفتر نقشه

سازمان برنامه و بودجه کشور
ستان در استان عالئم راهنماي نقشهموقعیت ده

خط ساحلیآبادي


