
قبله

شرشره

رییس وند

چشمه سفید

چغاپیت باال
چغاپیتپایین

صیدکریم کوشکی

چاه خیره

لطیف  احمدي

تنگ کبود گالبی

زوله

قلندر

چم لتور

چم میربیگ

قبرمحمدمراد

چقاسبزنقدعلی

گري اسالم آباد

سیاه کمره زالی

رودبارحسین بیگ
اوالد نقی آباد

حیدرعلی  فاضلی

محمدکریم کوشکی

جی علیحسین آبادسرطرهان چاه قاضی / حا

محمدعلی کوشکی/چاه شوره وسطی
چاه شوره باال/ صید حسین کوشکی

خانگه

چم چل

چم برزو

کاکاوند

پرچه سرخه

مله چه شوره

کالرچه شوره
چاه درازرضا

سرگنداب سفلی

سرگندابباال

درویشان سربیشه

کول بادام یاور

شاهیوند علی مراد

عادل / کله گاوراه

کول بادام نورمراد

یک رزگی / رحیم بیگ

سیاه پله امید علی / سه نی

کلک

وزم

درمره

طاهربیک

پیرمکاییل

چه کرمخان

شیره / کلک

کول نبی صحرا

سیاه پله باال

آب باریک / میر

گل نظر / میدان

سیاه پله پایین
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ستان ا
ستان شهر

مقیاس

¯

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
مرز بخش
مرز دهستان

بزرگراه
راه آسفالت
راه شوسه
راه خاکی
راه مالرو

ستان در کشور موقعیت ا

کوهدشت
ستان لر

طرهان

1506020003
1 : 65000

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

ساحلی خط  آبادي ها

راه ها مرزهاي تقسیمات

طرهان غربیدهستان

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

ستان موقعیت دهستان در ا


