
کوهدشت

کوهنانی
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کت کن

بلوران

اسداباد

هاشم بگ

باباقلی

عزیزاباد

مراداباد

اکبراباد

ابوالوفا

خسرواباد

توه خشکه
شیخه آباد

پشته ساري

هفت چشمه

ک گراب کوچ

ساري میري

آب باریکی

هرین خلیفه

باباگردعلی

پادروندوسطی
پادروندباال

کمیر مالمیر
شیراوندناوه

سپیده گل گل

اشتره گل گل

چغاسبزخدانظر

نسارخاصی اباد
موسیآبادباال

شیراوندگندابه

موسیآبادپایین

پریان اله مراد

کبوده ابوالوفا

ک شورابه پایین ی

شورابه کریم خان

شهرك امام خمینی

شورابه بهرام بیگ

چنار باال آزاد بخت چنارپایین آزاد بخت

پشم

انبار

شیراوند

سفیدخانی

سه اسیاب

حسین اباد

پاي استان

سعادت آباد

کمره میشنان

شورابه وسطی

کل سرخ عیدي

داالب پایین

جدید سفیدخانی 

فرخآبادپایین

کوتوله باباکرم

تنگ داراب ریکا

آزاد بخت کره پا باال

چشمه بارانی/پشت باغ ضرونی

کمربله

صفراباد

اسداباد

بره ترك

جوال بره 

توحیدسوري

میناپریان

یوسف آباد

چشمه سفید

کره ضرونی

سرخ دم لکی

ساري کوچکه

چمکبودباال

فرخآبادباال

سرچشمه ضرونی
میانرودضرونی

گنجینه ضرونی

کوتوله عزیزخان

علی عسگر / منار

پاپل مادیان رود

شورابه پایین  دو

چیاسوره شیخ احمد

آواره

چم چقا

جهانگیر

زرده سوار

چال بردین

جی مراد حا

دارابباال

کوتوله حسن

عالین اباد

چشمه میرزا

خیاران/خانی

چم کبودوسطی

گل زردپایین

کمره هاشم بگ

چمکبودپایین

حسن بگی ریکا

مزرعه آناهیتا

ضرونی همت بیگ

باغ پاي استان

بوگالن عبدولی
پشت تنگ پریان

شورابه وسطی شاهمراد

سرناوه چنگیزي/ رشنو
سرناوه چنگیزي / گل کرم

جنه کار قالچ

کارخانه

بن سرده

شیراوند

باغ زال

چغا پوکه

هزار منی

بره کاظم

باغ تیمور

شکرگراوند

عبدالمحمد

گل زردباال

کارخانه آرد

بگاله گراوند

مزرعه چیازرگر

عبدولی ذالیاب

پمپ بنزینزانوگه

کارخانه گچ لرستان

طرح پرواربندي گوساله

پروژه آبرسانی کوهدشت

چیاسی / گاوداري امرایی

تلمبه خانه نفت برداسبی

آزاد بخت کره پا پایین

مرغداري شاه عباس کوهنانی
پرواربندي 400 رأس گوساله

مرغداري و نهالستان ملکشاهی

پرورش گوسفند پرواري حیدربگ شهبازي

گراب

پادروندپایین
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ستان ا
ستان شهر

¯

بخش
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

کوهدشت
ستان لر

مرکزي

1506030003
1 : 55000

محدوده آماري شهر

ی ـ رودخانه خط ساحل
ی ـ مسیل خط ساحل
ی ـ دریا خط ساحل
ی ـ دریاچه خط ساحل
ی ـ تاالب خط ساحل

آبادي ـ از 0 تا 3 خانوار
آبادي ـ از 4 تا 20 خانوار
آبادي ـ از 21 تا 50 خانوار
آبادي ـ از 51 تا 100 خانوار
آبادي ـ بیش از 100 خانوار

گل گلدهستان

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

مقیاس

نقشه آماري دهستان هاي کشور
سرشماري 1395 ساس  بر ا

دفتر نقشه و اطالعات مکانی

سازمان برنامه و بودجه کشور

ستان موقعیت دهستان در ا

عالئم راهنماي نقشه


