
اولتان

هزارکندي

شهرك غربی

توپراق کندي

اوزن تپه سفلی

اسالم ابادجدید

شالق حاج عمران اروج ق
شالق قیطرانلوحاج محمدکندي ق

حاج حسن کندي

ق توماراقاخان

اوزن تپه علیا

ق قیطرانلوسلطانی

ابراهیم کندي علیا/شماره 1

تیمورکندي

شالق ملک کندي ق

شالق حاجی حسن ق

شالق مراد اروج ق

شالق قراوغلی جبار ق

شالق تومارحاج سعد ق

شالق حاج الماس خان ق

شالق حاج ایمانلومحتمن ق

شالق حاج الماس خان اروج ق

شالق حاجی ایمانکندي علیا ق

رحیم کندي

شالق حاتم ق

شالقی هاوارکندي ق

شالق ایوب گیکلو ق

شالق حاج فتحعلی ق

شالق مهرعلی کندي ق

شالق خلیل لوحیدر ق

شالق حاج شیرین ارشد ق

شالق حاج اسماعیل اروج ق

شالق حاج فتحعلی منصور ق

شم کندي / خلیل کندي /محت

ابراهیم کندي وسطی/ شماره 2

شاورزي مغان ایستگاه تحقیقات ک

ایستگاه ازدیادبذرنباتات علوفه اي

شگاه محقق اردبیل شاورزئ دان اموزشکده ک

سرخاي بیگلو
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استان
شهرستان

مقیاس

¯

سازمان برنامه و بودجه کشور

بخش

نقشه آماري دهستان هاي کشور
رشماري 1395 بر اساس س

دفتر نقشه و اطالعات مکانی

عالئم راهنماي نقشه

آدرس آماري

راه آهن

مرز کشور
مرز استان

مرز شهرستان
مرز بخش
مرز دهستان

بزرگراه
راه آسفالت
راه شوسه
راه خاکی
راه مالرو

موقعیت دهستان در استان

پارس آباد
اردبیل

اسالم آباد

2406040001
1 : 55000

محدوده آماري شهر

رودخانه
مسیل
دریا
دریاچه
تاالب

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

خط ساحلی آبادي ها

راه ها مرزهاي تقسیمات

اسالم آباددهستان

گ نقشه با اقتباس از نقشه هاي پایه سازمان نقشه برداري نتایج سرشماري عمومی نفوس و مسکن 1395 تهیه شده است.این بر
ران و با رانمرزهاي کشوري در این نقشه سندیت ندارد.دقت آماري انجام شده است.پیاده سازي تقسیمات کشوري بر اساس مصوبات هیأت وزی رت، مراتب را به مرکزآمارای لطفا در صورت مشاهده هرگونه مغای

ر نقشه و اطالعات مکانی ) اطالع دهید. ران( دفت  است.حق چاپ و کپی محفوظ و منوط به کسب اجازه  از مرکز آمار ای


