
شهنیز

بیلوخرجوبریز

تل دراز
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صفرابادچین

اشکفت سیاه

حیدرابادعلیا

حیدراباد سفلی

نسه کوه ویسی چین

ده سوخته دم لوداب

اب چنداران تل دراز

اب چنداران سفلی گالل
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تنک الک
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کمک خداداد
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دره درازچین

انارك برمیون

دلی گردوعلیا

دلی ریچ سفلی

دلی تنگوسفلی

تاکسیسه سفلی

ابلمی گوزنان

اب بهاره چین

پوزه بلی بلند

چهارانگج جوکار

اب گرمک گوزنان

چهارمورون جوکار

دم اب بهاره چین

چهارمورون تمداري

اب سردان تل دراز

چال شاهین خدابخش

چشمه دره امیراباد

ده چل دلی ریچ علیا

اب سردان علیاجوکار

اب بید دلی ریچ علیا

اب سردان سفلی جوکار

اب چنداران علیاگالل

سرکورکی دلی ریچ علیا

ده میرقمصوردلی ریچ علیا

سرچال

ابلون

نخجیر

موردي

پستوكکبونه

تنگریس

برمیون

ابریزك کمک صفر
خیارکال

سه گدار

مورجوکار

شیخ سرکه

چم اسیاب

مله ابگیر
سرگردنگاه

دهنوجوکار

گنج بسیار

گراب علیا

ده نوگالل

سیالرستان
گوشه سفلی
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گ دره گروچن

کمک خدارحم
کمک گرگعلی

سرطوف دلیک

پاتاوه کري

بیدك ساالر

بیدك سهراب

نارگون حسن

دواب بیلوخر

کمک عزیزاله
کمک راه خدا

پاچات جوکار

ده سم لوداب

گ رودزیزي تن

شهدالی عبدي

گ زردگالل تن

پاتاوه گالل

دروهان گالل

ابدروشه چین

طوف دره بید

پس چات دلیک

زیرناي علیا

سیرون شبلیز

گ پیواره سرتن

گ دم لوداب چن

چفتاب برمیون
دلی تنگوعلیا

دره بیدجوکار

داربري جوکار

تاکسیسه علیا

نرگسی گوزنان

کره دان زیزي

اب پوتی گالل

گل سرخ شبلیز

گ انارسفلی تن

گ انارعلیا تن

گ اناروسطی تن

چشمه تی دالون

دره چپی جوکار

مالدارا سرتلی

گاودانه لوداب

دالوري گرگیان

تل سیاه لوداب

دره تی تهلیون

کهله شورشبلیز

بکلودون شبلیز

جورك نصیب اله

چشمه گلی شهنیز

میان دره جوکار

لم اب گل اسپید

ده چل دم لوداب

دوبندچشمه پوتی

تلخه دان جوکار

ازادي دم لوداب

لیرسوخته لوداب

گ قلندري چهارتن

اب چندارگوزنان
اب اسپیدگوزنان

پوزه تیزاب صفر

برافتاب تهلیون

دره ماري شبلیز

دره بیددلی گردو

گ شیخ سرکه دم تن

نصراله جهان بین

گ بوستان زیزي تن

اب کاسه تل دراز

طوف فاضل تهلیون

نسه کوه علی چین

گ مهالب مهتاب تن

چشمه ریزك شبلیز

اندرون بیدانجیر

اب چناربیدانجیر

چشمه ریزك زیرتوت

دره بنگروگردنگاه

له مله علیاجوکار

ده نسه مذکورگالل

ساختمان جمشیدچین

برافتاب علیاگالل

تل سیاه بیدانجیر

چشمه گري دلی گردو

له مله سفلی جوکار

کلگه دلی ریچ علیا

له مله وسطی جوکار

چشمه لشه اي جوکار

گ الک چشمه جفته تن

چشمه پوتی له فراخ

برد بزرگ حسین اباد

نسه گودهرمون جوکار

گ کالجیکی تهلیون تن

تل خاري دم دلی گردو

ده نسه دلی گردوسفلی

داربري تامرادي علیا

تل خاري بندردلی گردو

نسه گودولی خان جوکار

له فراخ مله نامداران

ساختمان کهیاردره بید

تل خاري عباس دلی گردو

گردنه چهارمورون مارگون

گ پیواره گردن پرتراج تن

داربري محمدحسین ذیالئی

چال سیاه من چاتون جوکار

سی الرستان علیادم لوداب

دم بیل دون دلی ریچ علیا

سی الرستان سفلی دم لوداب

دلیک

دورق
کوشک

شالی

سلطان

سرکور کرکره

چم توت

شش برد

گ بالتن

دره نی

سردورون

تاك زري

شیخ ویسی

واریکشبه

تلخه زار

گ درمن تن

دره دزدان

کلمک گالل

گ ناکمی تن

دره بنگرو

سرکوه شره

جورك نوذر

نده برمیون

اوضاع گالل

بنارشهدالی

ده علی رضا

دشتک ابریز

اشکفت دودر

اشکفت سیاه

بیگون بیدك

دورگ برمیون

سرگرساسرگون

فاریاب کلمک

سه چاه گالل

زیرناي سفلی

جابر و ناصر

دره بیدیاري

برافتاب زیزي

ابگرمودلی تا

لم اب برمیون

ده له برمیون

شهدالی ادریس

ده میرخدایار

شهدالی سلبعلی

گسرگ دم لوداب
دورگ دم لوداب

وارخلیل دالون

مورخانی دالونله گاوي دالون

له ماري جوکار

دوبندشیخ سرکه

چال سیاه گالل

سروزگ دره بید

گ اسیاب اجم تن

ده منصورپالکی

گ تلخاب زیزي تن

گردن تل برمیون
اسکندري برمیون

گ سیب داربري تن مزرعه سیاه کوه

دول زندان گالل

اشکفت علیاگالل

لم اب اب چندار

تلخه دان مهتاب

للی سرخک شبلیز

دشتک علیاابریز

چال سیاه مذکور

گ سهالی بلوطی تن

اشکفت سفلی گالل

وارجمشیدچهارراه

چل اسمانی مهتاب

اب زهلی تارضایی

پی راه دول شیرین

اب ریزك گل اسپید

گ خشک شیخ سرکه تن

اسالم ابادگرگیان

دوراهه سفلی گالل

دشتکون کلمک گالل

گودخزانه چهارراه

چشمه مزار تک سرب

وارمحمدنبی مورزرد

دره ناري دم لوداب

چشمه تاگ گل اسپید
اب بهاره گل اسپید

وارچوغندي دلی کما

بیدبجی پیران دالون

سیدمحمدکاظمی دالون

دوبنداب چاتی مهتاب
گ اسیاب سبزمیر سرتن

اب قنات اشکفت دودر

دوبندگل گلک شیخ سرکه

ده برافتاب ولی جوکار

گ سرکهک دم لوداب سرتن

له فراخ ابسردان جوکار

چشمه سیب دلی گردوسفلی

وردهاي عشایري کوه نور

نسه بریان دلی ریچ علیا

بهاره مله نامداران عوض

بیدهاي قطاري اول دلی کما

گ خشک مله بیابان کپرهاي تن

بیدهاي مشهدي علیاگل اسپید بیدهاي مشهدي سفلی گل اسپید

گراب سفلی
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راه آهن

مرز کشور
مرز استان
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خش مرز ب

مرز دهستان

بزرگراه
ت راه آسفال
راه شوسه
ی راه خاک
راه مالرو

موقعیت استان در کشور

بویراحمد
کهگیلویه وبویراحمد

لوداب

1701040002
1 : 55000

دوده آماري شهر ح م

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
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