
کوهدشت

کیله

بن الر

باباقلی

اکبرابادقبرموسی

داودرشید

قرعلیوند

پشته ساري

هفت چشمه

ساري میري

آب باریکی

خوشناموند

هرین خلیفه

سرنجه زیودار
لیت برزیودار

ک آباد سماق مل

زورانتل زیودار

چنار باال آزاد بختشهرك امام خمینی چنارپایین آزاد بخت

ذق

کچکان

انبار

ذالیاب

ک شهبازب

زوران تل

سه اسیاب

کمره میشنان

برگالن سوخته

ولی آباد شیري

چشمه میرزاحسین

تنگ داراب ریکا

تنگ گراز / رشید

برافتاب سیدمحمد

آزاد بخت کره پا باال

چشمه بارانی/پشت باغ ضرونی

تنگقلعه

ده خسرو

کل گاوراه

کره ضرونی

دره رحمانه

سرخ دم لکی

ساري کوچکه

جومیله چشمه 

ک زورانتل کل

دواب زیودار
طاق عباسعلی

چمکبودباال

سرچشمه ضرونی
میانرودضرونی

گنجینه ضرونی

دول گاو میشان

زیرانبارزیودار

کوتوله عزیزخان

شاه نظر میریان

پاپل مادیان رود

چیاسوره شیخ احمد

چشمه سرده/ دره نورمرادکله بان / کله بان 2

برفی

کالت

گرگوري

چم چقا

یارحسین

اقامحمد

چال بردین

جی مراد حا

دوست محمد

چم کبودوسطی

گل زردپایین

چمکبودپایین

حسن بگی ریکا

مزرعه آناهیتا

ضرونی همت بیگ

بوگالن عبدولی

چهارقلعه سادات

چهارقلعه باال

مزرعه یوسف آباد

مزرعه احمد آباد

چهارقلعه پایین

چهارقلعه بارانی

صیدحسن کاله فتحعلی
چنار پایین باباخانی

چنار باال/چنار کالیاب

لوار

جنه ار
ک قالچ

کرم بگ

دارابی

ک داراب آب گرمه

کارخانه

بن سرده

باغ زال

ک رحمه کل

چغا پوکه

هزار منی

چنارپایین

گل زردباال

چال اب نادعلی

مزرعه چیازرگر

شرکت طلوع گاز

عبدولی ذالیاب

چهارقلعه وسطی

شرکت پنیر زردالن

اداره غله کوهدشت
شهرك صنعتی کوهدشت

طرح پرواربندي گوساله

پروژه آبرسانی کوهدشت

آزاد بخت کره پا پایین

مرغداري شاه عباس کوهنانی
پرواربندي 400 رأس گوساله

کمیر مالمیرسیمرغ طالیی / مرغداري 2000 قطعه اي
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www.amar.org.ir

استان
شهرستان

¯

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

موقعیت استان در کشور

کوهدشت
لرستان
مرکزي

1506030001
دوده آماري شهر70000 : 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

کوه دشت جنوبیدهستان

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
بر اساس سرشماري 1395

و اطالعات مکانیدفتر نقشه

سازمان برنامه و بودجه کشور
عالئم راهنماي نقشهموقعیت دهستان در استان

خط ساحلیآبادي


