
پلدختر

هلوش

کهریز

مورانی

بازوندي
کولیوند

بابازید
وره زرد
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پران پرویز

میدان بزرگ

چممهرباال

گلگل پایین

خرسدرپایین

ولیعصر(عج)

چممهرپایین

چمگردلهپایین

واشیان نصیرتپه

شهداي سراب حمام

چاله

گري بلمک

کناربلوط

برج کبود

تیموراباد

رنگین بان

خرسدر باال

دوکوهه رشنو

گري باباخان

عبدل بیگی محمدي

اسالم آباد باال

واشیان چشمه شیرین

رحیمآباد/ اسالم آباد پایین

چم قلعه

باغ باال

باغ گل گل
باال گلگل

چم رستمیان

باغ پایین

مکینه نصیري

چمگردله وسطی چمگردلهباال

گردنگاه شاعلی

محمدابادگراوند

واشیان تخت شیر

باباخوارزم مجیر

باباخوارزمکریم

کرا

مالوي

دال پري

دم زالب

دره نقی

بنه لشه

گري سبز

شیخ مراد

کمچه کال

هفت چشمه

هرشیرعباسی

چال کل باال

هرشیرایمانی

چوتاش یکشنبه

چشمه گش لطیف

جلگه خلج روبند

خرسدرکاکامراد

چالکل پایین

اصالنی بگمراد
اصالنی محمدرضا

واشیان کرم حسین

شاه کرم خدادادي

گوري سبزباباخان

واشیان چاه شیرینکلک بیشه قهرمانی
طاق ملک حسین / بن زارع

سه پل

کرم ره

زعفران

گروزیر

قصردول

دارخرما

کلک بوره

چم کنیزك

چمچالگه

گل گل وسطی

میدان کوچک

چم غالمعلی

قصردول باغ

سرابجهانگیر

مزرعه سادات

سیدصالح الدین

باباخوارزم باال

سرگرفته طالقانی

سه داران پایین

قهوه خانه میرزاعلی

تلمبه خانه تنگ فنی

رنگین دول پایی مراد

قهوه خانه عزیز آباد

شرکت صنایع آهکی و  هیدراته لرستان
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استان
شهرستان

¯

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

موقعیت استان در کشور

پلدختر
لرستان

مرکزي

1508010001
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

جایدردهستان

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
بر اساس سرشماري 1395

دفتر نقشه و اطالعات مکانی

سازمان برنامه و بودجه کشور

موقعیت دهستان در استان

عالئم راهنماي نقشه


