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بنستان سادات محمودي

درب کالت امامزاده محمود
مونج

دشت بزخرسان

پشت چاه

لماسفلی
هفت چشمهلماعلیا

شهید دلروز بیژگن

ده پائین درب کالت

کله گه

کت سیاه

دره شور

مازه کز

دوبندشهنیز سرتنگ رواق

سرتل دینگو

دهگاه جالله

دلی گردوعلیا

دلی ریچ سفلی

دلی تنگوسفلی

تاکسیسه سفلی

پل ابزاجالله

برافتاب جالله

چهارمورون جوکار

پراشکفت درب کالت

چشمه دره امیراباد

اب سردان علیاجوکار

اب سردان سفلی جوکار

گل چهرابادسادات محمودي

کتک

بنوا

نخجیر

سرسور

گودلون

لماکون

شیخ سرکه

له سواره

مرغ چنار

دهنوجوکار
کهله حمام

سیرون شبلیز

دلی تنگوعلیا

تاکسیسه علیا
چشمه میرحسنی

گل سرخ شبلیز

دره چپی جوکار

ماشک کارجالله

چال بادام کتا

کهله شورشبلیز

بکلودون شبلیز

چشمه گلی شهنیز

دوبندچشمه پوتی

تلخه دان جوکار

مهدي ابادجالله

دره ماري شبلیز

دره بیددلی گردو

دم تنگ شیخ سرکه

چشمه ریزك شبلیز

له مله علیاجوکار

چشمه گري دلی گردو

له مله سفلی جوکار له مله وسطی جوکار

چشمه لشه اي جوکار

نسه گودهرمون جوکار تل خاري دم دلی گردو

ده نسه دلی گردوسفلی

تل خاري بندردلی گردو

نسه گودولی خان جوکار

تل خاري عباس دلی گردو

چال سیاه من چاتون جوکار

بیژگن

گروزه

باباحاجی

سینه نمک

فاریاب جالله

ده امیربهادر

ده میرخدایار

له ماري جوکار

دوبندشیخ سرکه

تنگ سیب شبلیز

مزرعه سیاه کوه

تنگ ارزن شبلیز

للی سرخک شبلیز

تنگ خشک شیخ سرکه

چشمه نسه اي بنستان

دوبندگل گلک شیخ سرکه

ده برافتاب ولی جوکار

له فراخ ابسردان جوکار

چشمه سیب دلی گردوسفلی

والف گازمله اوزنی کتا

مخابرات گازگردنه میمند

را هدارخانه گردنه میمند
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استان
شهرستان

¯

ش بخ
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

دنا
حمد کهگیلویه وبویرا

پاتاوه

1704010002
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

سادات محمودئدهستان
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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


