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کورامالو

گرمی انگوت

اقامحمدبیگلو

قره خان بیگلو

/ماللو/ماالالر

قره اغاج پائین

/ سرواغاجی /سلیم اغاجی

جدا

هدیلو
پیرلو

هیزان

لکوان

شاعرلو

درگاهلو

یل سویی

دیک داش

صیاداباد

گ زاویه سن

ولی بیگلو

عباس علیلو

گوده کهریز قره اغاج باال

/ ایلخچی /قشالق ایلخچی

چنار

کینو

جبیلو

سیدلر

عمارت

توالن

قیلولو

نریمان

دومولی
کالنتر

دانیال

باغشلو

شهبازلو

داشقاپو

شورستان

کدخدالو

ساري الر

گونی کند

جهانگیرلو

اصغرخانلو

قشالق عبا

عالی قاپو

قراجه اغل

میرجعفرلو

خان محمدلو

اروج علیلو

قلیچ خانلو

اسالم کندي

شوردرق سفلی

لکرابادعلیاشوردرق علیا

لکرابادسفلی

ایستی باغچه

قشالق بریان

تکبالغ انگوت

قشالق چرتقلو

الچین دره سی

قشالق اقابابا

چات قشالق باال

دمیرچی خرابه سی

ادام دره سی علیا

پنجه علی خرابه سی

جمولو کندي  /جملو

نولو/ اسمعلی کندئ

/ قشالق جدا/جداقشالقی

/شهیدمحمدپور / سامانلو

جلدك

چنار

گردوس

تپلقا

قوزلو

مردان

تکه چی

قویطول

فرخ لو
قربانلو

اوچبالغ

کردکندي
شیخ رضی

قبادکندي

ملی کندي

قطارعلیا

کهنه کند

قورئ درق

اللهیارلو

هیبت علیا

سیدمحمدلو

قارقشالقی

سیدجوادلو

چاروق داش

مال قشالقینادرقشالقی

گلین بالغی

دلیکیارقان

قشالق هالن

قشالق زرگر

قورتلوقشالق

سلوك قشالقی

میروردي کندي

قشالق بخشعلی

قشالق دوالما

غالمحسین کندي

قشالق قره قیه

قشالق بیش ایلک

حاجی سیاب کندي

حاجی نورش کندي

میکائیل دره سی

حاجی عباس کندي

حاجی صمید قشالق 

حاجی عباس قشالق 

ادام دره سی سفلی

گچی قشالق امیرلو

تازه آباد لکرآباد

حاج اکبر قاشقاقشالق 

قشالق علیا/دوزقشالق

حاج محمدلو گچی قشالق 

حاج اقانصیراوغلو قشالق 

ماراللوي جعفرقلی خانلو

قشالق زاویه  / زاویه قشالق

خسبک

ولیلو

پلنگلو

اغ تپه

مسجدلو
انجیرلو

دلیک داش

بهمن کندي

اقاوردیلو

هیبت سفلی

قشالق چنار

پیره پیرلو

حاجیلو حسین 

قشالق لیقنچی

داشبالغ برزند

خانعلی دره سی

قشالق انجیرلو

قشالق سولی بر

قشالق چنارعلیا

قشالق قره سقال

قشالق تیالندار

قشالق غضنفرباال

حسینقلی قشالق ملی 

حاجی همت قشالق ملی 

قشالق ملی محمودالر
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استان
رستان شه

¯

بخش
آدرس آماري

راه آهن

مرز کشور
مرز استان

مرز شهرستان
مرز بخش
مرز دهستان

بزرگراه
راه آسفالت
راه شوسه
راه خاکی
راه مالرو

موقعیت استان در کشور

رمی گ
اردبیل

انگوت

2405010002
محدوده آماري شهر55000 : 1

خط ساحلی ـ رودخانه
خط ساحلی ـ مسیل
خط ساحلی ـ دریا
خط ساحلی ـ دریاچه
خط ساحلی ـ تاالب

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

انگوت غربیدهستان

گ نقشه با اقتباس از نقشه هاي پایه سازمان نقشه برداري ج سرشماري عمومی نفوس و مسکن 1395 تهیه شده است.این بر ران ونتای رت، مراتب را به مرکز آمار مرزهاي کشوري در این نقشه سندیت ندارد.با دقت آماري انجام شده است.پیاده سازي تقسیمات کشوري بر اساس مصوبات هیأت وزی ر نقشه و اطالعات مکانی ) اطالع دهید.لطفا در صورت مشاهده هرگونه مغای ران ( دفت ران است.حق هر گونه چاپ و کپی محفوظ و منوط به کسب اجازه از مرکزای آمار ای
مقیاس

نقشه آماري دهستان هاي کشور
بر اساس سرشماري 1395

و اطالعات مکانیدفتر نقشه

رنامه و بودجه کشور سازمان ب
عالئم راهنماي نقشهموقعیت دهستان در استان


